
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Acompanyament de persones adultes malaltes, en el marc d’un centre sociosanitari o 

hospitalari  

ÀMBIT O ÀMBITS DEL PROJECTE 

Sociosanitari, Salut 

ACCIONS CONCRETES QUE LA PERSONA VOLUNTÀRIA DU A TERME EN 

EL PROJECTE 

Com que les accions que s’han de dur a terme varien en funció dels projectes, en molts casos 

el voluntariat ha de saber què ha de fer abans, durant i després de l’actuació.  

ACCIONS PRÈVIES  

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Conèixer els aspectes emocionals bàsics de 

la persona malalta ingressada. 

Coneixement de les emocions que es 

generen davant d’una malaltia o una estada 

hospitalària. 

Conèixer la normativa del centre hospitalari o 

sociosanitari i la persona de referència. 

Capacitat per adaptar-se a l’entorn. 

Coneixement dels límits. 

Planificar, si escau, l’acompanyament en 

funció de l’activitat concreta. 

Capacitat d’organització i planificació. 

Coneixement dels límits de l’actuació. Capacitat d’autoconeixement i 

d’interiorització, i de respecte als límits de 

l’actuació.  

 

DURANT L’ACTUACIÓ  

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Saludar les persones amb qui ha 

d’interactuar i iniciar l’acompanyament o 

activitat concreta. 

Escolta activa, anàlisi de la situació i 

comunicació no verbal, per captar la primera 

impressió de l’estat d’ànim de la persona a la 

qual s’acompanya.  

Dur a terme l’activitat (la que s’hagi de fer, si 

és que fa alguna altra cosa a part 

d’acompanyar-la). 

Respecte pel ritme de la persona malalta, la 

seva intimitat i les seves propostes. Estar 

receptiu al que explica i demana, o al fet que 

no vulgui fer res, ni tan sols parlar.  

Mantenir conversa amb la persona que cal 

acompanyar en la mesura que ho necessiti.  

Escoltar l’altre, sense interrompre’l ni fer-li 

preguntes. Capacitat per aguantar el silenci. 

Respecte pel ritme i l’estat d’ànim de la 

persona que s’acompanya.  

Autoanalitzar les emocions i els sentiments. Coneixement o identificació i gestió de les 

pròpies emocions, perquè no interfereixin en 

l’acompanyament. 

Finalitzar l’acompanyament o activitat i 

acomiadar-se fins a la propera visita. 

Empatia i escolta activa. Coneixement de les 

emocions que es manifesten en el moment 

d’acabar la sessió. 

 

DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ 



Actuacions a fer Què es posa en joc 

Autoanalitzar les emocions i els sentiments 

viscuts durant i després de l’activitat. 

Coneixement dels propis límits i de l’impacte 

de les emocions. Capacitat per separar-se i 

allunyar-se de la realitat de l’altre a fi de tenir 

cura d’un mateix (entès en positiu, 

autoprotecció). 

Recollir el que s’ha fet i incorporar-hi 

possibles canvis.  

Capacitat de sintetitzar i analitzar la 

informació recollida.  

Traspassar a la persona responsable o 

coordinadora qualsevol incidència 

destacable. 

Coneixement del circuit intern i normes de 

l’entitat i del centre hospitalari o sociosanitari. 

Coordinació amb la persona responsable. 

Capacitat de treballar en equip. 

 

ALGUNES DE LES COMPETÈNCIES I/O METACOMPETÈNCIES QUE ES 

PODEN IDENTIFICAR 

Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

 Automotivació (CEGS) Expressa les conviccions en el moment 

adequat, en àmbits diversos, sense agressivitat 

ni passivitat, encara sota pressió. 

Facilita que altres persones puguin expressar el 

que necessiten. 

 Respecte (CEGA) Capacitat de considerar i tractar l’altra persona 

com a ésser digne. 

 Serenitat (MC) Sentiment de tranquil·litat i centrament interior. 

 

 

 


