
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Neteja de la llera d’un riu  

ÀMBIT O ÀMBITS DEL PROJECTE 

Ambiental 

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 les característiques de l’espai on es 

durà a terme l’activitat. 

Coneixement de la informació bàsica de 

l’espai: lloc, horari, manera d’accedir-hi, etc. 

Recollir, si escau, el material necessari per 

dur a terme l’activitat. 

Coneixement del material específic que sigui 

imprescindible per fer l’activitat. 

Conèixer el funcionament del material que 

cal fer servir. 

Coneixement i ús del material específic que 

cal utilitzar. 

Informar-se, si escau, de la normativa 

(interna i externa) que regula l’activitat. 

Capacitat d’interioritzar i recordar la 

normativa i els límits de l’actuació que s’hi 

estableixen.  

 

DURANT L’ACTUACIÓ  

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Preparar el material necessari per dur a 

terme l’actuació (roba, eines, recollida de 

dades, etc.). 

Capacitat d’organització i execució. 

Responsabilitat. 

Arrencar o tallar la vegetació que calgui. Coneixement de les espècies vegetals que 

cal arrencar o tallar i sobre el funcionament 

de les eines que cal fer servir. 

Recollir els residus que embruten la llera. Coneixement i bon ús del material personal 

(guants, etc.). 

Coordinar-se amb la persona responsable de 

l’activitat. 

Treball en equip. Respecte a les indicacions 

que es donen. 

Recollir el material en finalitzar l’activitat. Responsabilitat. 

 

DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ 

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Netejar les eines, si escau, i recollir-les per 

lliurar-les a les persones responsables. 

Responsabilitat. Coneixement del material 

emprat. 

Informar, si escau, la ciutadania de la 

sostenibilitat i la cura de l’entorn. 

Sensibilitzar-la. 

Capacitat de comunicació.  

 



ALGUNES DE LES COMPETÈNCIES I/O METACOMPETÈNCIES QUE ES 

PODEN IDENTIFICAR 

Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

 Responsabilitat (CEGS) Capacitat de respondre als deures i 

compromisos; de fer-se càrrec dels actes i de 

les conseqüències personals, socials i 

mediambientals d’aquests actes, i de fer-se 

càrrec de si mateix. 

 Solidaritat (CEGS) Sentiment d’unió, de pertinença i de suport per 

portar a bona fi una causa comuna. 

 Saviesa ecològica (MC) Consciència de ser part de la natura i de 

l’impacte que les nostres accions tenen sobre 

aquesta natura a curt i llarg termini, per actuar 

de manera ètica i responsable. 

 

 

 


