
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Organització d’un camp de treball a països del sud  

ÀMBIT O ÀMBITS DEL PROJECTE 

Internacional, Social ...(depèn del projecte) 

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 normatives sectorials que 

impactin en el projecte. 

Capacitat d’analitzar i sintetitzar. Capacitat 

d’interioritzar.  

Conèixer la realitat del país on es 

desenvoluparà el camp de treball. 

Capacitat d’analitzar i sintetitzar. Capacitat 

d’interioritzar. 

Elaborar el pla de desenvolupament del 

camp de treball. 

Capacitat de relacionar diferents 

informacions (la sectorial, la del país d’origen 

i sobre els límits de les actuacions, entre 

d’altres). Capacitat de planificar. Capacitat 

de redacció escrita. Competències en eines 

TIC.  

Elaborar el projecte educatiu relacionat amb 

el camp de treball. 

Capacitat de concreció segons el pla de 

desenvolupament del camp de treball. 

Capacitat d’analitzar i sintetitzar. Capacitat 

d’establir línies estratègiques i prioritats 

relacionades amb els objectius. Capacitat de 

redacció escrita. Competències en eines 

TIC.  

Preparar l’espai web on difondre la 

informació. 

Competència en eines TIC, si escau. 

Capacitat de comunicar-se per escrit en 

format web.  

Preparar la documentació de difusió interna i 

externa del camp de treball. 

Capacitat d’establir prioritats en la 

comunicació. Coneixement de recursos 

informàtics per elaborar la documentació. 

Capacitat de comunicació escrita. 

Establir el calendari informatiu i el formulari 

d’inscripció. 

Capacitat de planificació i organització. 

Tramitar les assegurances i els permisos 

necessaris per dur a terme el camp de 

treball. 

Visió transversal i coneixement de tots els 

elements necessaris per desenvolupar 

l’activitat.  

Contactar amb les persones referents en el 

país d’origen. 

Treball en equip i capacitat de comunicar-se 

oralment i per escrit. Coneixement d’idiomes, 

si escau. 

 

 



DURANT L’ACTUACIÓ  

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Atendre i resoldre les incidències que es 

produeixin amb les persones voluntàries que 

van al camp de treball. 

Capacitat de reaccionar. Capacitat de donar 

una resposta ràpida i adequada. Capacitat 

d’adaptar-se al canvi.  

Fer un seguiment continu del projecte 

d’acord amb el procediment previst. 

Capacitat de reaccionar. Capacitat de donar 

una resposta ràpida i adequada. Capacitat 

d’adaptar-se al canvi. 

Coordinar les persones referents del 

voluntariat en el país on es fa el camp de 

treball.  

Treball en equip i capacitat de comunicar-se 

oralment i per escrit. Coneixement d’idiomes, 

si escau. 

Actualitzar el contingut web per difondre el 

projecte mentre s’està duent a terme.  

Competències en eines TIC, si escau. 

Capacitat de comunicar-se per escrit en 

format web. 

Preparar el material necessari per recollir la 

informació i avaluar-la a la tornada del 

voluntariat al final del camp de treball.  

Capacitat d’establir prioritats en la 

comunicació. Capacitat d’analitzar i 

sintetitzar les dades més rellevants. 

Coneixement de recursos informàtics per 

elaborar la documentació. Capacitat de 

comunicar-se per escrit.  

 

DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ 

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Reunir-se amb les persones que han dut a 

terme el camp de treball per recollir-ne 

l’experiència i l’avaluació. 

Treball en equip i capacitat de comunicar-se 

oralment i per escrit. Coneixement d’idiomes, 

si s’escau. 

Analitzar la informació rebuda i verificar el 

compliment o no dels objectius del camp de 

treball. 

Capacitat d’analitzar i sintetitzar la informació 

recollida. Treball en equip i capacitat de 

comunicar-se oralment i per escrit. 

Coneixement d’idiomes, si s’escau. 

Elaborar la documentació de tancament del 

projecte. 

Competències en eines TIC, si escau. 

Capacitat de comunicar-se per escrit (en 

format web i informes interns). Coneixement 

de la normativa en matèria de la comunicació 

i transparència. 

Contrastar la informació amb la persona 

referent en el país d’origen. 

Treball en equip i capacitat de comunicar-se 

oralment i per escrit. Coneixement d’idiomes, 

si escau. 

Revisar i actualitzar el projecte, d’acord amb 

la informació rebuda, per canviar el que 

calgui. 

Capacitat d’analitzar i sintetitzar la informació 

recollida. Capacitat d’establir prioritats. 

Capacitat d’adaptar-se al canvi.  

Actualitzar l’espai web amb la informació de 

tancament del camp de treball. 

Competències en eines TIC, si escau. 

Capacitat de comunicar-se per escrit en 

format web. 

Reconèixer la tasca de les persones 

voluntàries que han dut a terme l’actuació i 

acomiadar-se’n. 

Treball en equip i capacitat de comunicar-se 

oralment i per escrit. Coneixement d’idiomes, 

si escau. Capacitat d’escolta activa. 

Capacitat d’agraïment i reconeixement de 

l’altre i del seu valor.  

 



ALGUNES DE LES COMPETÈNCIES I/O METACOMPETÈNCIES QUE ES 

PODEN IDENTIFICAR 

Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

Planificació i organització (CECA) Capacitat de definir prioritats, establir plans 

d’acció necessaris per arribar a les fites, 

ajustar-se als pressupostos, distribuir els 

recursos i establir mesures de control i 

seguiment. 

Treball en equip (CEGA) Capacitat de participar activament en 

l’assoliment d’una fita comuna, i de propiciar 

l’autonomia i l’eficàcia de l’equip. 

Plasticitat (MC) Capacitat de ser flexible i perseverant 

proactivament, des d’una visió clara i 

corresponent amb la realitat, i de provocar 

resultats adequats i necessaris. 

 

 

 


