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COMISSIÓ DE VOLUNTARIAT

- S’encarrega d’organitzar totes les activitats que impliquen la participació de 
voluntaris dins l’horari lectiu: els grups interactius, l’hora del conte / les 
tertúlies dialògiques... 

- Mira de donar suport i atendre les necessitats dels voluntaris/es.
- Busca, pensa i organitza noves maneres de trobar voluntariat.

com.voluntariat@gmail.com





Perfil del voluntariat

� Tothom té quelcom per aprendre, tothom té quelcom per 
ensenyar.

� Creu i té il·lusió en el projecte. Altes expectatives.

� Implicació en el projecte, aportant la seva experiència i 
coneixement.

� La seva col·laboració és en benefici del projecte i no pel seu interès 
personal.

� Implica responsabilitat i sobretot compromís.



DIVERSIFICACIÓ

� Familiars (pares, mares, avis, tiets, germans,…)

� Gent gran (Casal d’avis, gent del barri)

� Estudiants universitaris/es (UAB, UB)

� Estudiants de secundària

� Persones d’organitzacions (Associació de veïns del barri)

� Amigues i amics



HORARIS VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT DE PETITS  CURS 2010-11

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDES

de

9:30 TERTÚLIES P3A / GI P4 GI P5B ( 9,15-10,30)

a

10:30

de 11:30 h. TERTÚLIES P4

a  12:30 h.

de

GI P4

GI P5

TERTÚLIES P3B

TERTÚLIES P3 A

GI P5

15:00

a

16:30 h.



HORARIS VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT DELS MITJANS I GRANS CURS 2010-11

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDES

De,30 a 10,10 GI a 3rA GI 2nB i 3rB GI 1rA GI 2n A

TERTÚLIES LITERÀRIES

GRUPS INTERACTIUS GRUPS INTERACTIUS

GRUPS INTERACTIUS 

4t  / 6è

quinzenalment

de

3rB

GI 1rB

4t / 5è
quinzenalment

5è / 6è
Quinzenalment

TERTÚLIES 4t

15:00: h. TERTÚLIES LITERÀRIES

a 1rA, 1rB, 2nA, 2nB, 3rA i 6è

16:30 h.



Acompanyament / formació
del/la voluntari.

� Trobades amb l’equip de mestres abans de comenabans de comenabans de comenabans de començçççarararar GI, 
Tertúlies,... .

� Petites trobades sistemàtiques al finalitzar les activitats.

� Reunions a mig curs de seguiment i valoració.

� Trobades a final de curs per fer memòria conjuntament.

� Relació a les entrades i sortides de l’escola, via mail, a les trobades 
de les comissions amb mestres, pares, mares i alumnes.

�Agraïment i detall per part dels nens i nenes a cada voluntari del 
centre.



Tasca actual de la comissió.

� Pensa elaborar un decàleg pel voluntari i convocar 2 reunions per 
captar voluntariat: una amb la borsa actual de voluntariat de l’escola, 
i l’altre dirigida a les famílies de P3 i P4 per informar i/o captar nou 
voluntariat .

�Vol crear una base de dades de voluntariat.

� Pensa en organitzar el voluntariat per blocs de treball ( sortides i 
excursions, voluntariat esporàdic, mediateca, treball a casa, activitats 
pedagògiques ( GI, Tertúlies,... .)

� Trobades a final de curs per fer memòria conjuntament.

�...






