
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Passeig de gossos que estan a la gossera  

ÀMBIT O ÀMBITS DEL PROJECTE 

Protecció d’animals 

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 

Informar-se de les normes de la gossera. Coneixement de la normativa que cal complir 

i capacitat d’interioritzar-la.  

Conèixer les característiques dels gossos 

(comportament, cura bàsica, necessitats, 

etc.). 

Coneixement dels aspectes bàsics 

necessaris per desenvolupar l’activitat. 

Tenir present la normativa municipal bàsica 

(retolació dels espais, prohibicions, etc.). 

Coneixement de la normativa que cal complir 

i capacitat d’interioritzar-la. 

Conèixer els límits de l’actuació que cal dur a 

terme. 

Capacitat d’autoconeixement i 

d’interiorització i respecte als límits de 

l’actuació. 

 

DURANT L’ACTUACIÓ  

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Contactar amb la persona de referència. Capacitat de comunicar-se, i de conèixer i 

interioritzar el circuit intern i la normativa del 

centre. 

Conèixer l’animal concret i familiaritzar-s’hi.  Coneixement dels aspectes bàsics que són 

indispensables per desenvolupar l’activitat i 

centrar-se en el cas concret. 

Preparar el material necessari (corretja i 

altres). 

Informació del circuit intern i sobre el 

funcionament i l’ús del material bàsic. 

Passejar el gos. Capacitat per gaudir del passeig, centrant-se 

en el moment, i atendre l’animal.  

Estar atent/a davant de possibles incidents 

que apareguin. 

Capacitat d’anticipar-se a una situació 

imprevista i de donar-hi una resposta 

adequada. 

Tenir cura del gos i del material, i també de 

retornar-lo. 

Capacitat d’interioritzar la normativa del 

centre, seguint les pautes sobre com tornar 

l’animal i com retornar el material, si escau. 

Contactar amb la persona de referència de la 

gossera per fer el retorn. 

Capacitat d’interioritzar la normativa del 

centre. Capacitat de comunicar-se oralment.  

 



DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ 

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Contactar, si escau, amb la persona de 

referència de l’entitat per qualsevol qüestió 

que hagi sorgit posteriorment i no s’hagi 

pogut traspassar en el moment del retorn. 

Capacitat d’interioritzar la normativa del 

centre. Capacitat de comunicar-se oralment. 

Dur a terme tasques per sensibilitzar sobre 

els animals que es troben a la gossera, a fi 

de prevenir-ne l’abandonament i fomentar les 

adopcions, entre d’altres. 

Capacitat de comunicar-se. Capacitat 

d’analitzar les diferents situacions que es 

produeixin i que permetin fer tasques de 

sensibilització.  

 

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. 

Civisme (CEGA) Capacitat de conviure en societat complint els 

deures de ciutadania i les lleis i normes de la 

comunitat en què es troba. 

Amor (MC) Presència energètica des de l’estimar, que 

cerca facilitar les causes de la plenitud i de la 

felicitat. 

 

 

 


