
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Acompanyament de joves en un espai obert. 

ÀMBIT O ÀMBITS DEL PROJECTE 

Social, Educatiu 

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 les 

persones joves. 

Capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi.  

Informar-se, si es pot, del grup de joves que 

ha d’acompanyar. 

Capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi. 

Capacitat de no jutjar.  

Conèixer la metodologia de treball amb joves 

que du a terme l’entitat. 

Capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi. 

Tenir clars els límits de l’actuació. Coneixement de la normativa interna de 

l’entitat i dels propis límits 

(autoconeixement). 

Coordinar-se, si escau, amb la resta de 

referents del grup de joves (tant els interns 

de l’entitat com els externs). 

Treball en equip. Capacitat de comunicació. 

Coneixement dels espais interns de 

participació.  

Planificar les activitats que s’han de dur a 

terme. 

Capacitat de planificació i d’organització. 

 

DURANT L’ACTUACIÓ  

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Acollir el grup o fer un treball d’aproximació.  Capacitat d’escolta activa. Capacitat de no 

fer un judici previ. Capacitat d’analitzar la 

comunicació no verbal i de comunicar-se 

verbalment. Empatia. Capacitat d’anàlisi de 

les relacions que s’estableixen dins del grup 

(primera impressió). 

Explicar el que es vol fer. Capacitat de comunicació. Capacitat 

d’escolta activa i comunicació no verbal.  

Escoltar la proposta o la resposta dels joves 

en relació amb el que es plantegi. 

Capacitat d’escolta activa i comunicació no 

verbal. Capacitat de respectar els interessos 

dels grups i de no jutjar.  

Adaptar o canviar l’actuació prevista en 

funció del que es detecti, si escau. 

Capacitat per adaptar-se al canvi.  

Dur a terme l’activitat concreta. Capacitat d’acompanyar el grup i liderar-lo. 

Capacitat d’adaptar-se al moment. Capacitat 

de fer un retorn a la persona jove sobre tot el 



Actuacions a fer Què es posa en joc 

que està passant en la relació directa i en el 

que es comunica. 

Acabar l’activitat recollint l’opinió dels joves. Capacitat de comunicar-se. Capacitat 

d’anàlisi i de síntesi. Capacitat d’escolta 

activa i de no fer judicis.  

Acomiadar-se i quedar per la propera 

trobada. 

Capacitat de comunicació i d’escolta activa, i 

d’atenció als sentiments que pot provocar el 

comiat.  

 

DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ 

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Recollir les incidències, en cas que n’hi hagi 

hagut. 

Capacitat d’anàlisi i de síntesi.  

Fer el retorn a la persona referent. Treball en equip i coneixement dels espais 

interns i procediments del retorn.  

Reprogramar o repensar el pla previst, junt 

amb la persona referent. 

Capacitat d’adaptació d’acord amb la 

informació del moment. Capacitat de 

planificar i organitzar.  

Interactuar amb la resta d’agents implicats, si 

escau.  

Treball en equip i coneixement dels espais 

interns i procediments del retorn.  

Analitzar l’actuació i la vivència personal per 

detectar possibles dificultats. 

Capacitat de reflexió i autoconeixement.  

 

ALGUNES DE LES COMPETÈNCIES I/O METACOMPETÈNCIES QUE ES 

PODEN IDENTIFICAR 

Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

Gestió de la diversitat (CEGA) Capacitat de considerar la diversitat com una 

oportunitat, i d’afrontar adequadament els 

prejudicis i la intolerància. 

Influència i lideratge (CEGA) Capacitat de canviar el comportament dels 

altres de cara a assolir fites comunes, i 

d’exercir el paper de líder d’un grup o equip i 

generar il·lusió i compromís entre els membres 

d’aquest grup. Capacitat d’actuar com a 

catalitzador del canvi, amb iguals o des d’un rol 

jeràrquic. 

Autenticitat (MC) Integració de l’ésser; centrament; connexió 

amb l’ésser essencial. 

 

 

 


