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PROGRAMA DE VOLUNTARIAT EDUCATIU

Reforç  escolar

Biblioteca oberta

Suport lingüístic

Activitats de lectura

Suport Informàtic

Activitat Descripció Què cal fer
Fer un suport als infants i joves en els 
seus deures..., ajudar-los a organitzar-se 
l’agenda, a saber trobar informació, a 
estructurar les tasques que han de fer,... 

Disposar de dues tardes a la setmana en 
horari extraescolar. Anar a l’escola i fer 
l’activitat amb un grup petit d’alumnes. 
Informar a l’escola del desenvolupament 
de l’activitat i del grup.

Suport a l’adaptació 
escolar

L’adaptació a l’escola dels infants de P3 o 
a l'escola bressol demana una atenció 
força individual per tal d’anar 
acompanyant tot aquest procés.  La 
persona voluntària col·labora amb els 
mestres en les tasques per tal de facilitar 
als infants a aquesta adaptació.

Durant el mes de setembre  anar a 
l’escola triada, a la classe de P3 o l'escola 
bressol, durant l’horari lectiu.

Acompanyament a 
les sortides

Dins de l’activitat escolar hi ha les 
sortides . Aquestes sortides  estan 
dirigides pels mestres però es necessiten 
persones que facin de suport i 
d’acompanyament per garantir un millor 
desenvolupament de l’activitat.

Disposar d’algun dia esporàdicament i 
acompanyar al grup classe a la sortida 
corresponent. Cal acordar-ho amb 
l’escola.

Suport a activitats 
artístiques

A l’escola es fan activitats artístiques.  Pot 
ser interessant que persones que tenen 
una formació específica en alguna 
especialitat contribueixin amb la seva 
experiència a potenciar aquestes 
disciplines o fer suport a l'aula quan 
s'imparteixin.

Realitzar alguna activitat puntual, o taller 
d’una disciplina artística. Es pot fer dins o 
fora de l’horar lectiu.

Obrir la biblioteca del centre per 
acompanyar els alumnes que es queden 
a treballar o estudiar. Respondre a les 
seves demandes, tenir cura del 
material,...

Atendre la biblioteca del centre en horari 
extraescolar

Ajudar els alumnes o famílies 
nouvingudes en l'aprenentatge de la 
llengua catalana, fent activitats com: 
conversa, reforç en l'aprenentatge,...

Donar suport de manera individualitzada 
a alumnes o famílies que ho necessitin. 
Horaris a concretar amb el centre

Activitats que contribueixen a 
l'aprenentatge de la lectura i al gust per 
escoltar i conèixer històries i relats, com 
poden ser: explicar contes, ajudar a 
llegir,....

Fixar un horari, dins o fora de l'horari 
lectiu, i acordar amb l'escola l'activitat a 
realitzar. Fer el seguiment del 
desenvolupament de l'activitat amb 
l'escola.

Les escoles  tenen un volum important de 
material informàtic que ha d'estar a punt i 
no sempre hi ha temps per reparar-lo i 
tenir-lo en bon funcionament.
La persona voluntària amb coneixements 
en aquesta matèria pot ajudar molt.

Col·laborar amb els mestres especialistes 
en Informàtica en el bon funcionament 
dels aparells.
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Renovació de 
llibres

Les escoles tenen programes de 
reutilització dels llibres de text. Aquests 
projectes permeten reciclar els llibres 
però demana que aquests estiguin en 
bones condicions. Per això cal folrar, 
esborrar, reparar,.... els “desperfectes”

Acordar un horari amb l'escola per anar a 
realitzar les tasques descrites.

Suport de conversa 
de llengua anglesa i 
francesa

Activitats que potencien l'ús de l'anglès i 
el francès: fer una xerrada en anglès o 
francès d'algun tema d'interès per els 
alumnes, fer conversa una estona a la 
setmana,... 

Tenir un bon nivell i domini de la llengua 
anglesa o francesa. Acordar l'horari i 
l'activitat a realitzar amb l'escola

Alfabetització digital Hi ha famílies que desconeixen l'ús de les 
tecnologies més bàsiques a nivell d'usuari 
 S'aprendrà continguts com: crear 
carpetes, editar un text, guardar arxius, 
accés a internet, …

Ajudar el professor en el seguiment 
individualitzat de cada alumne. 

Suport activitats 
motrius

El treball de la motricitat és un dels eixos 
fonamentals a l'escola bressol. El 
voluntari o voluntària farà suport facilitar 
aquestes activitats

Acordar un horari amb l'escola per anar a 
realitzar les tasques descrites.

Mediació i traducció Als nostres centres educatius hi ha 
alumnes de molts països i en moltes 
ocasions ens cal la mediació o la 
traducció de persones que dominin 
idiomes diferents dels nostres

El voluntari o la voluntària es coordinarà 
amb el director/a del centre per acordar 
en quins moments és necessari

Manteniment i 
decoració d'espais

A les escoles i instituts s'organitzen 
activitats festives (castanyada, cantada 
de nadales, carnestoltes, St. Jordi, etc) 
que requereixen la col·laboració de 
voluntaris per decorar, preparar activitats i 
mantenir espais

Els voluntaris acordaran les tasques a 
realitzar i els moments a col·laborar amb 
el propi centre educatiu

Suport no específic 
a l'aula

Al llarg del curs i en diferents nivells 
sorgeixen necessitats de suport dins 
l'aula. Reforços a activitats determinades 
que cada centre va definint en funció de 
les seves necessitats

Cal acordar la tasca concreta que se'ns 
encomana i definir l'horari i el calendari de 
disponibilitat
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