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Entitat promotora:  Consorci Badalona 
Sud (Servei de Dinamització Comunitària) 
Formació: Gestió del Voluntariat 
Formadora: Anna Oró, coordinadora 
Departament de voluntariat del Casal dels 
Infants per a l’acció social als barris. 
Data: 19.03.2012 
Hora: 15h a 17h 
Lloc: Cibercaixa 
 
 

 

El Servei de Dinamització Comunitària del Consorci Badalona Sud en el marc del pla 
de formació per a entitats i serveis organitza una píndola formativa sobre gestió de 
voluntariat.  
 

+info: www.icomunitariacbs.wordpress.com 

 

 

 

 

 

http://www.icomunitariacbs.wordpress.com/
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Contingut de la formació:  
 
 

1. Justificació de la formació. 
 

2. Introducció i contextualització del Casal del Infants. 
 

3. Processos operatius de gestió de voluntariat 
 

3.1 Captació, definició i selecció.  
 
a) Captació: 

 
- Identificació dels projectes a desenvolupar amb persones voluntàries a la nostra 

organització. 

- Orientacions per a la planificació de les accions de captació. 

b)  Acollida i orientació 

- Informació prèvia. 

- Entrevista i/o sessió informativa. 

- Selecció i orientació. 

- Formació/Informació sobre la Institució. 

 

c) Incorporació  

- L’alta com a persona voluntària de l’organització: el full de compromís. 

- L’orientació de la persona voluntària per a la seva incorporació a l’activitat. 

- Acreditació de la persona voluntària. 

 

d)  Compromís  

- Donar a conèixer el projecte i les accions concretes en què participarà. 

- Permanència i continuïtat del voluntari a l’activitat. 

- Formació bàsica per a la intervenció. 

 

3.2 Participació  
 

- En l’equip de treball de l’activitat. 
- En la vida associativa. 
 

3.3 Sortida  
 

- Seguiment de la inactivitat. 

- Reincorporació del voluntari a una nova activitat. 

- Protocols i procediments per efectuar les baixes 
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1. Justificació del curs 

En el pla de formació adreçat a les entitats, grups i serveis del territori, incorporem una 

formació sobre gestió de voluntariat. La majoria de les entitats sense ànim de lucre, 

necessiten de la figura del voluntariat per a la realització de les seves activitats. A més 

a més, en el cas del nostre territori, molts grups i entitats funcionen exclusivament amb 

voluntariat.  

Per tal de garantir la qualitat de l’activitat en la qual participen les persones voluntàries, 

és imprescindible tenir un bon projecte que inclogui la coordinació i el seguiment de 

tots els agents que interactuen a la nostra entitat, conjuntament amb els responsables 

de voluntariat.  

La gestió del voluntariat s’ha de realitzar mitjançant uns processos senzills, flexibles i 

de fàcil adaptació, tenint en compte tot el cicle del voluntariat, des de la captació, la 

incorporació, la participació i si es dóna, la desvinculació de la persona voluntària de la 

nostra entitat.  

La persona voluntària necessita una primera acollida i orientació, un acompanyament 

a la incorporació dins l’entitat, una formació adequada a l’activitat que ha de realitzar, 

un seguiment, etc.  

Disposar d’un procés de gestió de voluntariat és clau per portar-ne a terme una gestió 

eficaç, facilitant l’accés, la incorporació i la participació del voluntariat en la nostra 

entitat.  

Amb aquesta píndola formativa es pretén donar a conèixer els requisits mínims que ha 

d’haver en cada procés per a una òptima gestió del voluntariat. 
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2. Introducció i contextualització 

 El Casal dels Infants és una organització que treballa diàriament per la defensa i el 

respecte dels drets fonamentals de nens i nenes, joves i famílies en situació o risc 

d'exclusió social i per la igualtat d'oportunitats de tots ells. Treballa en diferents 

territoris on es concentren indicadors d'exclusió i desigualtat social, com Badalona 

Sud. En el transcurs de la seva història, amb la necessària adaptació a la realitat 

canviant, ha desenvolupat una sèrie de programes socioeducatius amb l'objectiu 

fonamental de promoure la qualitat de vida dels infants, les seves famílies i les 

comunitats on viuen. La tasca que realitza el Casal es concreta a través de la 

implementació d'uns serveis de qualitat personalitzats, desenvolupats per un ampli 

equip de voluntaris i voluntàries coordinats i dirigits per un conjunt de professionals de 

l'àmbit de l'educació i gestió social. Aquesta tasca social i educativa no seria possible 

sense el suport i la participació de totes aquelles persones particulars que col·laboren 

com a voluntaris i voluntàries en cadascun dels projectes i departaments de gestió.  

En l'últim any han participat més de vuit-centes persones, voluntàries però també 

estudiants en pràctiques, les que han col·laborat en els diversos projectes i 

departaments, formant part d'equips de treball dirigits i supervisats pel personal tècnic 

remunerat. Gràcies a aquestes persones vam poder cobrir un 90% de les places que 

requereixen una col·laboració contínua i intensa.  

Un nou model de voluntariat 

L'entitat des del seu origen defineix que la seva activitat es basa en la força del 

voluntariat, i una de les línies estratègiques és la promoció d'un nou model de 

voluntariat. Creiem fermament en l’impacta social de la figura del voluntari/voluntària 

compromès i en els fruits que es deriven del treball compartit. Però, més enllà de 

l'acció, estem convençuts que en la transformació social té un paper important el 
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voluntariat com a agent actiu i multiplicador que se sent coresponsable de la millora de 

la qualitat de vida de les persones i l'entorn.  

Volem potenciar un model de voluntariat com a emprenedor social que: aportarà valor 

a tots els que l'envolten, treballarà motivat, amb continuïtat en el temps, ben integrat i 

implicat també a l'entitat a nivell global, amb iniciativa i ganes de participar, amb 

coneixement del context d'intervenció, promotor al seu torn de solidaritat i 

transformació social, acollidor d'altres voluntaris i referent dels nens, nenes i joves.   

Des del Casal dels infants tenim una àmplia experiència de treball en xarxa amb 

entitats del sector social, compartint coneixements, metodologies i bones pràctiques, 

enfocaments d'intervenció i identificant noves necessitats referents a l'àmbit de la 

missió. Sempre amb resultat satisfactori perquè implica incrementar la nostra capacitat 

de generar respostes als col·lectius amb què treballem. A continuació compartim la 

nostra visió i gestió del voluntariat. 

3. Gestió del Voluntariat al Casal 

La gestió del voluntariat es realitza a partir d’una sèrie d’etapes que serien:  

3.1 Captació, definició i selecció 

La finalitat d'aquest procediment és cercar la millor integració als equips dels projectes 

de les persones voluntàries i estudiants en pràctiques interessats en col·laborar en la 

tasca social de la nostra entitat i tenir el suficient equip per desenvolupar els projectes. 

Els objectius d'aquest procediment són: 

 Definir les responsabilitats en els processos de recerca i selecció de nou 

personal voluntari: qui s’encarrega de fer la recerca, la selecció i l’acollida de 

les persones voluntàries o en pràctiques?  

 Garantir la idoneïtat del nou personal col·laborador. No totes les persones 

serveixen per fer les mateixes coses. Hem de conèixer els interessos i 
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capacitats de les persones que volen participar de la nostra entitat per tal 

d’oferir-li una tasca que sigui del seu interès i que pugui desenvolupar amb èxit.  

 Determinar els requeriments de cada nínxol lloc de col·laboració:quins 

projectes o quines activitats de la nostra entitat necessitarien de persones 

voluntàries o en pràctiques?  

 Assegurar la cobertura de llocs imprescindibles: quines són les activitats o 

projectes que necessiten més urgentment de personal voluntari? 

 Facilitar el procés d'acollida a l'entitat del nou personal voluntari i de pràctiques. 

Hem de facilitar que la persona que vulgui participar de la nostra entitat es senti 

ben informada, integrada.... perquè es senti bé amb nosaltres i vulgui participar 

dels nostres objectius.  

 

a) Procés de captació: 

Diversos estudis plantegen que hi ha moltes persones que no són voluntàries perquè 

“ningú l'hi ha vingut a demanar”. Això demostra, entre altres factors, la importància de 

la captació i reclutament del col·lectiu del voluntariat dintre de tota la fase del procés 

de selecció. Ens podem trobar que els grans mitjans de captació no tenen per quina 

ser els millors, poden mostrar-se interessats pocs voluntaris d'acord amb el moviment 

generat i aquests venir amb una idea bastant allunyada de la realitat. Hem de tenir clar 

a quin perfil de voluntariat volem interessar i fer una campanya específica, dirigida a 

ell. 

Cal tenir en compte què podem oferir com entitat a una persona que es planteja ser 

col·laboradora. La captació ha de ser un programa desenvolupat, estudiat i integrat 

dintre de la política de la nostra entitat. 
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Possibilitats per fer la captació: 

• Boca-Orella. Qui millor capta a un voluntari és altre voluntari. Seria bo que els propis 

voluntaris fessin xerrades, participessin a organitzar les seves pròpies iniciatives. Com 

punt feble ens podríem trobar amb algun grup d'amistat més tancat i hauríem de 

promocionar la seva integració amb altres grups. 

 • Xarxes Formals de Voluntaris. Plataformes i Federacions especialitzades.  

• Jornades específiques. Aprofitar altres activitats per a difondre la necessitat de 

voluntariat. Les persones que assisteixen ja estan sensibilitzades sobre aquestes 

tasques. 

• Internet: enviar correus, posar anuncia al nostre web, facebook, o en latres webs 

especialitzades com www.hacesfalta.org , www.gentsolidaria.org; WEB Federació 

catalana del Voluntariat  

• Cartells i tríptics. Ens serviran de complement d'altres accions. El contingut i disseny 

ha de ser clar i concís. Millor amb dibuixos per a atreure l'atenció, en to positiu i sense 

excessives peticions. 

 • Captació indirecta. Xerrades, conferències o cursos. Poden produir resultats poc 

visibles, però les persones que contactin amb nosaltres tindran més coneixement de 

l'organització i les seves activitats. 

 Mitjans de Comunicació: contactar amb TV Badalona, Ràdio Badalona... 

b) Procés de definició 

Abans de fer la selecció i l’acollida de les persones voluntàries cal tenir definides les 

responsabilitats, tasques i perfils que volem dins l’entitat. 

c) Procés de selecció 

http://www.hacesfalta.org/
http://www.gentsolidaria.org/
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El procediment de selecció del personal voluntari s'inicia amb la cita a la l’entrevista 

d'acollida inicial de les persones que han mostrat un interès en ser voluntaris de 

l'entitat.  

Aquesta entrevista permet: 

 Verificar i completar les dades aportades pel candidat/candidata. 

 Assegurar que té les competències bàsiques i la idoneïtat del perfil personal 

necessàries per a la seva tasca. 

 Aprofundir en les principals motivacions, expectatives, capacitats i potencials 

aportacions de la persona com a col·laborador voluntari. 

 El grau d’identificació del candidat amb l’ideari i els criteris educatius i la 

normativa interna de l’entitat. 

 Indagar si hi ha un problema personal o de salut que pugui ser una dificultat per 

les activitats amb infants. 

 

En cas de que un col·laborador/a no estigui disposat a oferir la informació necessària 

per la selecció es desestimarà la seva candidatura. 

 

En aquesta entrevista es valora les possibilitats de la persona candidata, tant pel que 

fa a motivació, les competències i la disponibilitat horària i es fan les comprovacions 

que es considerin pertinents, trucant a les persones de referència o als centres que 

consten en el seu currículum 

 

Un cop feta l’entrevista es cita a les persones voluntàries a una formació bàsica 

d’acollida on es presenta la finalitat i les activitats de l'entitat, les possibilitats de 

col·laboració com a voluntari i el procediment per a formar-ne part. És un bon moment 

per a que les persones voluntàries facin preguntes i disposin d’una primera informació. 

A més a més es signa al compromís un cop també s’ha explicat la normativa. 

../../../../../../../../../../../../../../../aoro/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/CQXUG0N6/COMPETÈNCIES%20VOLUNTARIAT.doc
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3.2 Acollida i incorporació a l'equip 

 El coneixement del projecte, els objectius, les persones destinatàries i la seva 

ubicació dins dels projectes de l’entitat. 

 La programació d’activitats. 

 Les funcions que desenvoluparà la persona voluntària. 

 L’organització de l’equip. 

 La normativa i criteris concrets de funcionament. 

 La valoració per part del col·laborador del procés d’acollida a l’entitat. 

La persona voluntària quedarà a partir d’aquest moment sota la supervisió directa de 

l’educador/educadora responsable del projecte.  

 

3.3Formació, desenvolupament i seguiment 

Tot el personal voluntari té unes competències bàsiques adequades per formar part de 

l’equip de la nostra entitat, però és important tenir en compte que caldrà formar-lo 

perquè pugui desenvolupar la seva tasca concreta. Per exemple: la intervenció amb 

els infants, activitats de lleure, tasques administratives etc. A més a més dels 

continguts hem de formar a les persones voluntàries sobre la nostra manera de 

treballar i donar-li eines que faciliti la seva tasca. Això es fa tant en el dia a dia del 

seu treball, com amb el treball amb equip i les accions de formació que es planifiqui 

des de la nostra entitat.  

Una part molt important, és fer el seguiment de les persones voluntàries per part de 

les persones que formen l’equip així com de la persona referent que hem escollit des 

de l’entitat. Per exemple es poden fer reunions periòdiques.  
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3.4 Sortida 

Cal conèixer les motivacions de les persones voluntàries per finalitzar la seva tasca de 

voluntariat. Hem de seguir la seva tasca constantment, d’aquesta manera evitarem 

una precoç desvinculació per desmotivació o sentiment de no utilitat. En el cas que 

veiem aquests aspectes podem oferir altres espais de col·laboració o canviar-los de 

projecte.  

En el cas que la persona voluntària es desvinculi caldrà fer una entrevista de sortida. Li 

demanarem permís per mantenir-lo informat de les accions fins al cap de 2 anys.  

4. BONA PRÀCTICA 

L’experiència dels Tutors: Voluntaris que gestionen i formen voluntaris 
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