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1. El voluntariat a la Fundació 

1.1. Antecedents i repàs històric de l’entitat 

La Fundació Privada La Salut Alta és una entitat sense ànim de lucre, nascuda el 1998 

de la comunitat cristiana del barri de La Salut de Badalona i registrada l’any 2004 com 

a fundació a la Generalitat de Catalunya. Té per finalitat ajudar en el desenvolupament 

integral de la població del barri a través de l’educació, oferint especial atenció als infants 

i a les persones més necessitades. 

Intentem incidir positivament en la realitat que ens envolta, generant processos 

personals i comunitaris que trenquin el cercle de l’exclusió social. Ho fem a través de 

projectes d’atenció directa a infants i adults, i mitjançant la participació en plataformes i 

xarxes comunitàries que busquen un major desenvolupament comunitari i una millora 

de la convivència. 

La primera activitat de la fundació va consistir en oferir unes hores de reforç escolar a 

nens i nenes del barri. Durant els dos primers anys de projecte aquest va ser dut a terme 

exclusivament per persones voluntàries, fins que el volum d’infants va requerir contractar 

una educadora. 

Des de llavors la Fundació ha anat augmentant cada any el número de projectes i de 

persones ateses, així com la plantilla de professionals. Tot i així, el paper del voluntariat 

sempre ha seguit sent crucial per a la tasca que duem a terme, fins al punt que hi ha 

projectes que sense les persones voluntàries no es podrien sostenir. 

 

1.2. Definició de voluntariat social 

Com a Fundació entenem el voluntariat social com «el conjunt d’accions que portem a 

terme les persones quan decidim dedicar el nostre temps a exercir un compromís de 

transformació social en el marc d’una entitat privada sense afany de lucre, de manera 

compartida amb d’altres i de forma lliure i solidària, per voluntat pròpia i sense 

contraprestació econòmica1». 

Així doncs, des de la Salut Alta ofertem la possibilitat d’enriquir-nos a nivell personal a 

través d’experiències de voluntariat social, deixant petjada a infants, adolescents, 

famílies i entorn promovent el compromís en la participació ciutadana i transformació 

social. 

Considerem que el voluntariat té un paper molt important i concret dins la nostra entitat 

que és complementari al treball professional (en cap cas el substitueix) i aporta una altra 

visió del treball realitzat per l’entitat. Així doncs, tant professionals com voluntariat han 

de compartir la missió de l’entitat ja que la diferència vindrà donada pel tipus de 

                                                           
1 Manual de Gestió del Voluntariat publicat per la Federació Catalana de Voluntariat Social el 2017. 
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vinculació (no és una relació laboral) i pel tipus de tasca que desenvolupen (tasques de 

suport). 

 

1.3. Perfils de voluntariat a la Fundació Salut Alta 

Els requisits que considerem fonamentals i que formen part de l’essència de la mateixa 

acció voluntària son els següents: 

 Edat: tenir més de 16 anys. 

 Idioma: principalment ha de saber parlar català i/o castellà com a llengües 

bàsiques. En alguns casos podrem acceptar persones amb altres idiomes 

(anglès, francès, àrab...) mentre la llengua no sigui obstacle per efectuar la seva 

tasca. 

 Disponibilitat: la persona interessada no només ha de tenir la voluntat sinó ha 

d’assegurar poder disposar de temps lliure suficient per assumir el compromís 

mínim d’una tarda al trimestre (en el cas del voluntariat a projectes durant el curs) 

o d’una setmana sencera (a les activitats d’estiu). En cas contrari s’afegirà a la 

borsa de voluntariat per a activitats o esdeveniments puntuals. 

 Actituds: és important que la persona voluntària tingui una actitud positiva, 

oberta, empàtica i compromesa amb les necessitats del col·lectiu amb qui treballi 

i cap a les indicacions de l’entitat. Alhora, caldrà comptar amb una estabilitat 

emocional, responsabilitat i compromís adequats per al desenvolupament de la 

seva tasca. 

 Altres: 

o Respectar la confidencialitat de la informació que es proporcioni. 

o Sintonitzar amb la missió, la visió i els valors de l’entitat 

o Conèixer i assumir  la dinàmica pròpia del projecte en què participa. 

o Estar obert al treball en equip, tant amb d’altres voluntaris com amb els 

professionals de la Fundació. 

o Tenir present que cada persona té un procés personal que s’ha de 

respectar. 

o Participar, en la mesura de les seves possibilitats, en la formació oferta 

per la pròpia entitat o pels altres agents i que tingui a veure amb la funció 

que desenvolupi en la fundació. 

 

A més a més, com a entitat es treballarà perquè els equips puguin incorporar persones 

derivades d’entitats de salut mental, delictes penals o voluntariat corporatiu d’empreses 

amb qui col·laborem. 

En funció del perfil s’acotaran les tasques i responsabilitats a desenvolupar: 
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Perfil 

Tasques i 

responsabilitats 

Referent 

FSA 

Voluntariat 

intern FSA 

Adolescents (3r/4t ESO) 

que participen al projecte 

A100 interessats en iniciar-

se al voluntariat en els 

projectes de la Fundació. 

- Suport a les 

educadores del 

projecte durant la 

realització. 

Educador/a 

del projecte 

(A100) 

“Pre-

monitor” 

Persona menor d’edat (de 

16 a 18 anys).  

Pot ser que sigui una 

persona que ha arribat a la 

Fundació de manera 

externa o bé que sigui un 

antic participant de l’entitat. 

- Seguir el ritme del 

projecte, quant a 

la preparació, 

realització i 

avaluació. 

 

Educador/a 

del projecte 

on està fent 

voluntariat. 

Voluntariat 

periòdic 

Persona major d’edat.  

Pot ser que s’hagi 

interessat per la tasca de 

voluntariat després d’haver 

realitzat les pràctiques a la 

Fundació, a través d’alguna 

crida de voluntariat, alguna 

xerrada, fira, etc. 

- Seguir el ritme del 

projecte, quant a 

la preparació, 

realització i 

avaluació. 

- Assistir a les 

sessions de 

formació 

proposades. 

- Possibilitat de 

dinamització 

d’espais, tallers, 

activitats. 

 

Educador/a 

del projecte 

on està fent 

voluntariat. 

Voluntariat 

puntual 

Persona major de 16 anys. 

Pot ser que hagi estat 

voluntariat periòdic durant 

un temps a la Fundació i, 

per motius externs, ara 

només pot vincular-se de 

manera puntual, o bé 

sempre ha estat present a 

la base de contactes per a 

donar un cop de mà en 

activitats esporàdiques, 

administració, 

comunicació... 

- Assistir a les 

sessions de 

formació 

proposades. 

 

Responsable 

de 

voluntariat. 
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1.4. Coordinació del voluntariat 

La funció de la responsable de voluntariat consisteix a gestionar el Pla de Voluntariat 

prèviament dissenyat, en la seva globalitat. Així doncs, no consisteix a gestionar les 

persones voluntàries (perquè a les persones no se les gestiona) sinó la visió global de 

la tasca encomanada i de l’equip concret de voluntaris i voluntàries vinculats a l’entitat. 

Per això és tan important que qui exerceix aquesta responsabilitat sigui una persona 

coneixedora de l’entitat, de la seva missió i visió, i dels programes d’activitats que s’hi 

porten a terme. 

Perfil del coordinador/da de voluntariat: 

 Que sigui una persona remunerada per mantenir l’estabilitat i que conegui 

suficientment l’entitat i tingui coneixement d’altres entitats on poder derivar. 

Es pot donar el cas que, en algun moment, es valori que aquesta funció la 

dugui una persona voluntària. 

 Capacitat de comunicació i facilitat per a les relacions: saber escoltar i 

transmetre, posar límits, arribar a acords, fer i rebre crítiques. 

 Persona propera, amb caràcter obert i capacitat de relació. 

 Ser atenta als detalls i intuïtiva per intentar conciliar les habilitats i desig de 

la persona voluntària amb les necessitats de l’entitat. 

 Capacitat de lideratge, gestió d’equips i de treball en equip. 

 Disposar de temps suficient per dur a terme la tasca, amb capacitat 

d’organització i sistematització. 

 Hauria d’evitar: necessitar el control sobre els altres, reclamar protagonisme 

i desitjar imposar-se. 

A continuació es detallen les funcions i tasques a desenvolupar: 

FUNCIONS TASQUES 

Vetllar per l’acompliment del 

Pla de Voluntariat: procés 

d’integració de les persones 

voluntàries, sent la 

responsable de l’acollida, 

selecció i incorporació del 

voluntariat, així com del seu 

comiat si fos el cas. 

 

 Posar-se en contacte amb la persona 

voluntària 

 Realitzar l’entrevista inicial 

 Contactar amb les coordinadores dels 

projectes on la persona podria desenvolupar 

la seva acció voluntària 

 Comunicar a la persona voluntària on 

desenvoluparà la seva tasca i posar-la en 

contacte amb la coordinadora i/o la persona 

que serà el seu referent 

 Donar-li a conèixer l’entitat 
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 Assegurar que tenim la documentació 

necessària (fitxa, DNI, Certificat) i 

correctament guardada 

 Responsabilitzar-se que és donada 

d’alta/baixa a l’assegurança de voluntariat 

 Posar els aniversaris dels voluntaris/àries al 

Calendar de la Fundació 

 

Fer recerca de voluntariat  

 

 Estar al dia de les necessitats de voluntariat 

de la Fundació 

 Tenir actualitzada la informació que està 

publicada a diversos canals 

 Respondre a les sol·licituds de voluntariat que 

es rebin 

 Buscar nous canals de captació de voluntariat 

 

Assegurar la comunicació 

interna amb els voluntaris i 

voluntàries  

 

 Mantenir actualitzada la informació del suro 

de voluntariat 

 Gestionar l’adreça de correu electrònic de 

voluntariat 

 Fer seguiment de la comunicació feta als 

projectes 

Gestionar la BBDD de 

voluntariat al CRM 

 Incorporar les dades dels nous voluntaris/es 

 Mantenir el CRM actualitzat  

Coordinar la jornada anual de 

voluntariat 

 

 

 

2. Gestió del voluntariat 

2.1. Captació 

Els voluntaris/es poden arribar a la Fundació:  

a) Per iniciativa pròpia, sense respondre a una sol·licitud de voluntariat realitzada 

des de la Fundació: en aquest cas la Fundació mirarà de buscar alguna tasca en 

la que aquest pugui col·laborar. 

b) Com a resposta a una sol·licitud efectuada des de la Fundació per a una tasca 

concreta: en aquest cas s’avaluarà si el perfil de la persona coincideix amb el 

que es necessita i s’iniciarà el procés d’acollida. La gestió de les sol·licituds la 

durà a terme la persona responsable del voluntariat de l’entitat. 

Per al segon cas, alguns dels mitjans de captació de voluntariat seran els següents:  
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 Borsa de voluntariat: aprofitant les xarxes on estem inscrits i/o federats. Per 

exemple: Federació Catalana Voluntariat Social, Hacesfalta.org, voluntariat 

universitari, xarxa de Jesuïtes. 

 Webs: crear una notícia amb el perfil redactat. Es pot difondre a la pròpia web o 

també aprofitar recursos com Xarxanet o voluntriat.cat que publiquen notícies 

d’aquest interès. És important que quedi ben descrita la crida, amb missatge clar, 

que s’entengui el que s’està buscant i sigui engrescador. 

 Butlletins de notícies 

 Xarxes socials: definir bé el missatge, aprofitar els enllaços del que tenim 

publicat a webs o borses i adjuntar imatges. 

 Sessions de sensibilització: es pot tenir present la participació de testimonis  

que exposin la seva experiència en primera persona, potenciant l’empatia i la 

proximitat. En poden ser exemples les fires, conferències, actes de presentació 

de l’entitats... 

 Projectes d’Aprenentatge i Servei 

 Boca-orella: ja sigui a través del personal remunerat de l’entitat, òrgans de 

govern, com del propi equip de voluntariat. 

 Antics participants de la FSA 

 Esdeveniments: actes o fires on participem o organitzem. 

 Altres 

 

2.2. Selecció 

La persona voluntària contacta amb nosaltres a través d’algun dels següents canals: 

alguna de les persones que ja formen part de la Fundació (voluntariat, professionals, 

patronat...), telèfon, e-mail, xarxes socials, etc. 

Qui rebi aquesta petició la deriva a la Responsable de Voluntariat que es posarà en 

contacte per tenir una primera entrevista. 

En aquesta primera entrevista és important tenir presents alguns aspectes: 

 Espai: Crear un ambient còmode.  

 Explicar la Fundació: 

◦ Informació bàsica de l’entitat: es tracta d’aclarir a la persona quin tipus 

d’entitat som, el seu origen i amb quins valors treballem. 

◦ Explicació dels projectes que es duen a terme. 

◦ Explicació bàsica del perfil i les actituds de voluntariat que busca l’entitat i el 

compromís mínim que demana, així com descriure bé l’oferta per la qual s’ha 

interessat (cal assegurar-nos que entén què estem oferint). 

◦ Per fer arribar la informació de l’entitat s’entregarà la memòria divulgativa de 

l’entitat. 
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 Conèixer la persona interessada: 

◦ Recollir dades personals, acadèmiques i professionals de la persona 

interessada perquè això ens permetrà tenir informació sobre les seves 

aptituds i coneixements.  

◦ Esbrinar quines expectatives té i descobrir quines motivacions personals 

l’han portat a interessar-se per aquesta oferta.  

◦ Saber quines experiències anteriors de voluntariat té (si en té). 

◦ Conèixer de quina disponibilitat disposa.  

◦ Aclarir quin és el seu grau de compromís a priori.  

 

Un cop feta l’entrevista s’informa que el seu perfil es comentarà amb l’equip i que en un 

període màxim de 15 dies s’informarà de la possibilitat o no d’incorporar-se com a 

voluntari.  

a) Si la persona està decidida a continuar endavant, la responsable de voluntariat 

compartirà el perfil amb la responsable de projectes. Aquesta ho traslladarà a 

l’Equip de Coordinació de Projectes on es valorarà a quin projecte es pot 

incorporar. En el cas que la persona ens hagi semblat l’adequada per a cobrir el 

lloc, i segons les possibilitats de la nostra entitat, la coordinadora de voluntariat 

es posarà en contacte amb la persona voluntària convocant-la un nou dia per fer 

l’acollida i iniciar la seva tasca.  

b) En el cas que la persona voluntària volgués fer un voluntariat que no s’emmarqui 

a dintre de cap projecte de manera específica, sinó que tingués un caràcter més 

general dins de la Fundació, la responsable de voluntariat comunicaria a direcció 

quines serien les possibilitats a ofertar per la persona que vol realitzar el 

voluntariat. 

c) Per últim, si la persona responsable de voluntariat, després d’aquesta primera 

acollida considera que la persona no compleix els requisits mínims establerts al 

pla de voluntariat per formar part de l’equip de voluntaris, li comentarà la 

possibilitat d’esperar un temps o de buscar un voluntariat que s’ajusti més al seu 

perfil. 
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2.3. Acollida 

La fase d’acollida és fonamental perquè permet establir una relació propera i de 

compromís mutu entre entitat i persona voluntària així com definir amb claredat les 

tasques que durà a terme, amb quines persones col·laborarà, amb quins materials 

comptarà i quina serà la seva disponibilitat.  

Per formalitzar el voluntariat, la persona a incorporar-se es reunirà primer amb la 

Responsable de Voluntariat. En aquesta trobada s’entregarà un dossier de 

benvinguda amb la informació clara i concisa de l’entitat (missió, valors, organigrama, 

actituds del voluntariat, etc.)2, elements de marxandatge (buff, polsera) i vetllarà perquè 

tinguem la documentació oficial signada3: 

 la fitxa de voluntariat 

 el compromís de confidencialitat i dret d’imatges 

 el full de compromís de voluntariat 

 la carta de compromís sobre el codi de conducta i bontracte 

 el certificat negatiu d’antecedents de delictes de naturalesa sexual 

 el DNI/NIE 

 l’autorització dels tutors legals (en el cas de les persones menors d’edat) 

 

Tot seguit, presentarà a la coordinadora del projecte on participarà i aquesta li 

explicarà tot allò relatiu al projecte: funcionament general, horari, calendari d’activitats, 

funcions que se’l demanarà, etc. També s’informarà que com a persona voluntària 

s’assignarà un referent dins l’equip educatiu del projecte.  

En aquest moment la responsable de voluntariat ha de: 

 donar d’alta la persona a l’aplicatiu d’assegurances de la FCVS 

 introduir la persona voluntària al CRM 

 introduir la data d’aniversari al Calendar de la Fundació 

 guardar la documentació oficial (Certificat, DNI/NIE...) 

 actualitzar la graella horària del voluntariat 

 anotar qui en serà la persona referent  

 

2.4. Incorporació 

                                                           
2 Veure model a l’Annex. 
3 Veure model a l’Annex. 
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Paral·lel a l’acollida de l’equip, és important que la responsable de voluntariat vetlli per 

la correcta incorporació de la persona voluntària dins la Fundació. En aquest sentit, es 

comunicarà a la persona voluntària que, durant el procés d’incorporació podrà comptar 

d’un mes d’acomodació i, passades quatre setmanes, es farà una petita entrevista per 

saber com se sent efectuant el voluntariat i en relació amb l’entitat. Passat aquest temps 

és quan es pot fer entrega de la samarreta de la Fundació per si s’ha d’utilitzar en 

activitats o esdeveniments externs. 

A nivell d’entitat cal treballar molt amb l’equip tècnic perquè estigui a punt per acollir i 

treballar amb persones voluntàries. Així doncs, ha de ser una condició a tenir present 

des de la contractació de la persona assalariada. A més, és necessària una bona 

comunicació interna. Per això, durant aquest període es vetllarà per presentar a l’equip 

tècnic (directora, coordinadora de projectes, acollida...) i, en les reunions mensuals amb 

tot l’equip de professionals o via e-mail, es donarà a conèixer si hi ha hagut altes/baixes 

de voluntariat. 

2.5. Compromís i acompanyament 

El fet de ser curós amb el seguiment de les persones que col·laboren amb nosaltres 

influeix molt positivament en la seva motivació. Si la fase d’acollida és clau per crear un 

bon vincle entre la persona voluntària i l’entitat, la fase d’acompanyament és fonamental 

per incentivar i fer partícip la persona. El reconeixement a l’aportació d’idees i propostes 

també afavorirà la seva motivació per la tasca encomanada.  

Fer un bon acompanyament, doncs, afavoreix que les persones voluntàries se sentin 

reforçades i vinculades a l’organització. A la Fundació hi haurà la figura del Referent de 

voluntariat que serà la persona encarregada de trobar espais de contacte que ens 

ajudaran a:  

 Conèixer millor la persona i la seva evolució dins l’entitat integrar-la 

 Fomentar el compromís i el sentiment de pertinença amb l’organització 

 Consolidar les seves expectatives i reconduir-les 

 Supervisar la tasca, fent prevenció de situacions conflictives i solucionar-les 

 Reubicar la persona, si esmenta incomoditat en el lloc assignat 

 Detectar necessitats formatives 

 Proporcionar eines i recursos per orientar la tasca i millorar la qualitat de l’acció 

 Expressar/escoltar dubtes, emocions, sentiments 

 Mostrar-li els canals de participació i comunicació dins de l’entitat i animar-la a 

utilitzar-los 

 Motivar-la per tal que utilitzi totes les seves capacitats, creativitat, imaginació, 

etc. durant el període de voluntariat 

 Informar-la de tots els esdeveniments de la Fundació i animar la seva participació 

 Reconèixer la persona i a la tasca que desenvolupa 
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Aquests espais poden ser tant formals (reunions individuals o d’equip, avaluacions...)  

com no formals (àpats, WhatsApp, e-mail, trucades...). L’important és que no els podem 

deixar a la improvisació. Per això, caldrà planificar l’acompanyament definint l’objectiu 

que es vol assolir per decidir quin és l’espai més idoni en cada moment. Si la persona 

que s’incorpora coneix bé la seva tasca a desenvolupar, veu que té una supervisió i 

espai on preguntar, es reconeix la tasca i rep una bona comunicació, millorarem la seva 

implicació i experiència de voluntariat. 

Més enllà de l’acompanyament diari del referent de voluntariat, caldrà tenir present que 

hi haurà en joc altres acompanyaments: el de la responsable de voluntariat (per 

garantir que la persona se sent còmode amb el projecte i la tasca) i el de l’entitat, entès 

com un acompanyament global que vetlli per la pertinença a l’entitat. 

És important tenir present que aquest és un procés continuat que s’haurà d’anar 

adaptant en funció de la persona voluntària i la tasca concreta que dugui a terme. A 

més, es pot tenir present des dels propis projectes, en el moment de fer la programació 

d’activitats.  

2.6. Comunicació i coordinació 

La responsabilitat última del voluntariat recau en la Direcció de la Fundació, però serà 

el referent de cada voluntari/a qui serà l’encarregat de fer-ne el seguiment i ser el canal 

de comunicació més directe d’aquest amb la Fundació. Aquesta persona haurà de 

dedicar temps i espai a les persones voluntàries per tal de poder donar resposta a les 

seves demandes o dubtes, així com per guiar-los en la seva pràctica del voluntariat. 

Alhora, tindrà el suport de la persona responsable de voluntariat per temes d’àmbit més 

general. 

Les persones voluntàries desenvoluparan la seva tasca en serveis de la Fundació on hi 

treballen professionals contractats i altres voluntaris. Per això és necessària una 

coordinació clara per tal que hi hagi una comunicació fluida i una col·laboració mútua, 

amb la finalitat de garantir el bon funcionament de les activitats. Així doncs, la persona 

voluntària anirà dialogant amb el seu referent sobre si es compleixen les expectatives 

mútues en el desplegament de l’acció voluntària: compartir les vivències, les 

motivacions, els aprenentatges, les dificultats, els conflictes... En aquest sentit, es 

convocaran les reunions, entrevistes, trobades, etc. necessàries per tal de garantir 

aquesta coordinació. 

2.7. Formació 

Des de l’entitat es vetllarà per oferir diversos espais formatius durant el període de 

voluntariat4: 

                                                           
4 Per a més informació, es pot consultar el procés de formació del voluntariat recollit en el Pla de 
formació de l’entitat. 
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 En el moment d’incorporació de la persona voluntària es farà una formació 

bàsica inicial sobre el context i l’entorn, una presentació per apropar el 

coneixement de l’entitat i una explicació més tècnica sobre les funcions i tasques 

concretes a desenvolupar. 

 Durant el curs hi haurà tres espais de trobada amb tot el voluntariat de la 

Fundació que, a més de ser trobades lúdiques, també s’intentarà potenciar el 

caràcter formatiu (trobada d’inici de curs, trobada de voluntariat i final de curs). 

 Destaquem sobretot la trobada anual de voluntariat com a moment de 

formació conjunta amb professionals i voluntariat de l’entitat per aprofundir sobre 

temàtiques d’interès comú. Aquesta trobada també permet que tots el 

voluntaris/àries es coneguin entre ells amb la qual cosa s’enforteix el sentit de 

pertinença i d’equip més enllà de l’equip propi del projecte en el que es 

desenvolupa l’acció voluntària.  

 Altres espais de formació poden ser la trobada anual amb el voluntariat de les 

entitats del Sector Social de Jesuïtes (on formem part), les reunions d’equip, 

avaluacions d’activitats... 

 Per últim, es vetllarà per detectar necessitats formatives i proporcionar la 

formació que es consideri adequada pel desenvolupament de l’activitat, donant 

resposta a les peticions formatives que puguin sorgir.  

2.8. Avaluació 

Les avaluacions, sobretot si són periòdiques, ajuden a resituar-se adequadament per 

seguir més motivats l’acció voluntària. Per això, les persones voluntàries participaran en 

dos tipus d’avaluacions amb l’objectiu d’avançar cap a una millora contínua de l’acció 

voluntària i del projecte:  

 Avaluació del projecte/activitat: com a integrants del projecte, participaran 

en l’avaluació periòdica de les activitats amb la resta d’integrants de l’equip 

(voluntaris i professionals contractats).  

 Avaluació de la tasca de voluntariat: cada voluntari, en grup i/o 

individualment, avaluarà la tasca que ha dut a terme amb el seu referent de 

voluntariat. D’aquesta, se’n deixarà sempre constància a la base de dades 

de la persona voluntària. 

2.9. Reconeixement 

Hi ha diferents maneres de reconèixer la tasca que fa el voluntariat a la Fundació, que 

repercutiran positivament en la seva motivació i compromís: 

 Proporcionant tots els mitjans necessaris per al bon desenvolupament de 

l’acció voluntària (informació, formació, etc.) 

 Dedicant temps i espais per la trobada i l’intercanvi 

 Valorant individualment la seva tasca 
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 Obrint canals de participació a l’entitat 

 Oferint espais de trobada amb altres persones voluntàries, dins i fora de la 

Fundació 

 Rebent un tracte proper i personalitzat per part de l’equip professional 

 Fent-lo sentir agent important i actiu en la tasca que duu a terme la Fundació 

i fer-li notar que les seves aportacions són acollides. 

 Tenint en compte la celebració del Dia internacional del voluntariat (5 de 

desembre). 

 Proporcionant certificats que avalin la seva activitat 

 Destacant en la memòria i la pàgina web la contribució fonamental del 

voluntariat a la tasca que desenvolupa la Fundació (activitats en què 

participa, accions que duu a terme...) 

 

2.10. Desvinculació 

La persona voluntària pot finalitzar la seva tasca i marxar de la Fundació per diverses 

raons: perquè s’hagi acordat un període concret de voluntariat; perquè la persona 

voluntària decideixi no continuar el voluntariat per manca de disponibilitat, motivacions, 

canvi d’interessos; perquè des de l’entitat es consideri que no s’ha de continuar el 

voluntariat... Sigui com sigui, la finalització del vincle entre la persona voluntària i l’entitat 

és una fase que cal cuidar igual que fem en l’acollida. 

Tot i que la persona referent vetllarà perquè la persona voluntària pugui fer el tancament 

“a la seva manera”, amb les persones ateses i professionals, la responsabilitat final 

d’aquesta etapa serà de la responsable de voluntariat. 

Caldrà acompanyar la persona voluntària i destinar-hi un temps per conèixer els motius 

que han portat la persona a voler sortir de l’entitat, tancant aquest procés de forma 

càlida, acollidora, deixant les portes de l’entitat obertes pel que es consideri oportú. Amb 

això, caldrà reconèixer la tasca realitzada i recollir les observacions que es comentin per 

saber si, com a equip, també tenim aspectes interns del pla de voluntariat o la gestió per 

millorar. 

A continuació, llistem aspectes rellevants a tenir en compte en la sessió de tancament: 

 Mostrar interès per conèixer els motius 

 Valorar i agrair la tasca que ha dut a terme 

 Encaixar la crítica amb actitud assertiva i fent un retorn positiu 

 Saber ‘tancar la porta’, si s’escau 

 "Deixar la porta oberta" Possibilitat de col·laboracions futures, si es considera 

 Decidir conjuntament si es mantindrà algun tipus de vinculació  

 Contacte mitjançant butlletins informatius, formacions, invitacions a 

esdeveniments, trobades de voluntariat, entre d’altres 
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 Recollir en l’expedient de la persona els motius de la finalització del vincle  

 Cal que la persona s’adoni que ens prenem molt seriosament el seu diagnòstic 

 Comunicar-ho a la resta de persones voluntàries i assalariades de l’entitat. Tant 

a les que tenen relació directa amb ella, com a les més allunyades 

 Publicar-ho, si s’escau, al butlletí de l’entitat. Buscar un moment de comiat més 

col·lectiu i/o solemne  

 Oferir certificat de la seva participació i vinculació als programes de l’entitat5 

 

En cas que sigui la Fundació qui valora que la persona no encaixa amb l’entitat per 

diverses raons (incompliment de carta de compromís i codi de conducta, actituds que 

no ajuden al desenvolupament del projecte,...) caldrà gestionar-ne la desvinculació: 

 Entrevistar per conèixer els motius  

 Fer una valoració de l’experiència  

 Conèixer la seva opinió: rol del voluntariat, relació amb l’equip  

 Agrair i reconèixer la tasca duta a terme  

 Valorar la possibilitat de futures col·laboracions 

 Reunió presencial amb la persona voluntària per analitzar la situació.  

 Deixar clar que el moment vital no encaixa amb l’entitat o bé, hi ha un desajust 

d’expectatives 

 Especificar el desencaix amb l’entitat posant exemples concrets 

 Ressaltar els aspectes positius i agrair la tasca realitzada. Informar de la 

desvinculació en nom de tot l’equip de l’entitat 

 No convertir-ho en un tema personal 

  

                                                           
5 Vegeu model a l’Annex. 
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ANNEXOS 

 

1. Dossier de benvinguda del voluntari/ària 

2. Dossier de la documentació que el voluntariat ha de signar 

3. Fitxa voluntariat puntual 

4. Fitxa autorització a menors (estiu i projectes) 

5. Model de certificat de l’acció voluntària (voluntariat Fundació i voluntariat intern)
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La Fundació Salut Alta 

La Fundació Privada La Salut Alta és una fundació privada sense ànim de lucre, 
nascuda el 2004 de la comunitat cristiana, amb la finalitat d’ajudar en el 
desenvolupament integral de la població del barri, oferint especial atenció als menors i 
a les persones més necessitades i vulnerables, mitjançant l’educació. 

Missió 

Acollir els menors i llurs famílies en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social, i 

acompanyar-los en els seus processos socioeducatius perquè, en un entorn plural, 

arribin a ser membres actius de canvi vers una societat més cohesionada i més justa. 

Visió 

Ser una entitat generadora d’espais d‘igualtat, participació, creixement i transformació 

per als infants, adolescents, joves i famílies del barri, referent a Badalona pel seu estil 

de treball de qualitat, sostenible, comunitari i en xarxa. 

Valors 

Justícia Social / Llibertat / Transparència / Professionalitat / Solidaritat

Acollim i acompanyem a infants, adolescents i 

famílies al barri de La Salut Alta de Badalona. 

 



  Curs 2019-2020 

Àrea de voluntariat 

Dossier d’acollida 

 

Pàgina 4 de 12 

Organigrama 

 

 

El voluntariat a la Fundació 

Des de la Salut Alta oferim la possibilitat d’enriquir-nos a nivell personal a través 
d’experiències de voluntariat social, deixant petjada a infants, adolescents, famílies i 
entorn promovent el compromís en la participació ciutadana i transformació social. 

Així doncs, considerem l'equip de voluntaris i voluntàries com un motor de 
convivència i inclusió de l'entitat perquè són les persones que, mitjançant un vincle 
sincer i gratuït, ofereixen als infants, adolescents i famílies relacions properes i que 
ajuden a ampliar la xarxa social. 

A més, per tal d’assegurar una bona experiència, des de l’entitat es vetlla perquè tota 
persona voluntària tingui la figura d’un referent dins l’entitat per acompanyar en la 
realització de la tasca que es duu a terme. 
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DRETS DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA  

1- Conèixer els drets que es desprenguin dels estatuts i els reglaments de la 

institució  

2- Respectar el compromís adquirit per l’entitat.  

3- Poder acreditar suficientment la capacitació davant de tercers, de l’entitat i dels 

beneficiaris.  

4- Seguir un procés de formació permanent necessari per mantenir la qualitat dels 

serveis.  

5- Gaudir d’una assegurança contra qualsevol risc que pugui representar la 

prestació voluntària de serveis cívics i socials, tant a la seva persona com a 

tercers.  

6- Ser compensat per les despeses que suposi la prestació de serveis voluntaris.  

7- Protestar i ser escoltat.  

8- Participar en la presa de decisions que l’afectin per efectuar l’acció voluntària.  

9- Gaudir d’un tracte igual a la resta de voluntaris i de professionals remunerats de 

l’entitat.  

 

DEURES DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA  

1- Complir amb el compromís adquirit.  

2- Rebutjar qualsevol contraprestació material que pugui rebre per part del 

beneficiari o d’altres persones.  

3- Mantenir en la confidencialitat les informacions que pugui obtenir del beneficiari o 

d’altres persones.  

4- Informar l’entitat, el seu cap, etc., de qualsevol incidència que succeeixi.  
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Calendari del curs 2019-20 
 

Data Activitat 

18/09/19 Trobada d’inici de curs 

27/10/19 II Cursa d’orientació a la Salut Alta! 

13/12/19 Festa de Nadal de la Fundació 

18/01/20 XI Trobada Voluntariat de la Fundació Salut Alta 

23/04/20 Celebració Sant Jordi al barri 

25/04/20 Trobada Voluntariat del Sector Social Jesuïtes 

23/05/20 Diverfesta 

21/07/20 Trobada de final de curs 

 

Canals de comunicació i participació 

Per a nosaltres és molt important comptar amb les vostres aportacions, ja sigui per a 
opinar, proposar, compartir... Aquí us proposem un seguit de canals a través dels 
quals podeu comunicar-vos amb nosaltres i informar-vos del dia a dia de la Fundació: 

 Per correu electrònic: voluntariat@fundaciolasalutalta.org  

 A través de les xarxes socials: 

o Pàgina de Facebook facebook.com/fundaciolasalutalta 

o Twitter: @lasalutalta 

o Instagram: @salutalta 

o Youtube: Fundació Salut Alta 

o Pinterest: SalutAlta 

 Per telèfon: 93.460.36.08 (seu principal) o 93 460.53.85 (local d’A100) 

 A través del “Racó del voluntariat” al suro del passadís. 

 A través del butlletí informatiu. 

 Personalment amb la coordinadora del projecte:  

_____________________________________________________________ 

 Amb la responsable de voluntariat. 

Anna Martínez - voluntariat@fundaciolasalutalta.org 

 

mailto:voluntariat@fundaciolasalutalta.org
http://www.facebook.com/fundaciolasalutalta
mailto:voluntariat@fundaciolasalutalta.org
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Les actituds del voluntariat 

 

8 actituds bàsiques  
per a un voluntari/ària d’acord amb la 

 missió i els valors de la Fundació Salut Alta 
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GRATUÏTAT 

Una de les actituds bàsiques de tota acció voluntària és la seva gratuïtat, no només 
pel fet de no rebre’n una compensació econòmica, sinó perquè en l’origen de la 
seva acció, el primer, sempre, són les persones a les que servim i mai nosaltres 
mateixos. 

Quan les nostres accions i gestos són veritablement gratuïts, les persones que 
atenem ho perceben així i ho valoren. Ser subjectes d’atencions per les que no se’ls 
hi demana res a canvi els fa sentir-se persones valuoses per elles mateixes, i això 
les dignifica. Com a fundació, optem per oferir-los aquests tipus de gests: escolta 

activa, temps sense preses, experiència, també, per què 
no, els nostres dubtes i el reconeixement sincer i humil de 
possibles errors, etc., però, en cap cas els oferirem o 
acceptarem regals o diners, ni demandarem qualsevol 
altre tipus de compensació: atenció, mostres d’afectivitat, 
preferències, etc.  

   

 

 

 

 

 

COMPROMÍS 

Ser fidel als compromisos adquirits (horari, confidencialitat, etc.) és fonamental pel 
bon funcionament de la missió que duu a terme la fundació. Tota persona voluntària és 
responsable de ser fidel a aquests compromisos, per això és molt important saber fins 
a on es pot comprometre. 

Més temps no sempre vol dir millor; l’important és que, poc o molt, puguis complir allò 
pel que t’has compromès. Tingues en compte que les persones a les que ofereixes el 
teu servei compten amb tu i t’esperen, no només l’equip. 
Elles acullen la teva disponibilitat, sigui la que sigui, per 
això és important que, en la mesura del possible, sigui fidel 
a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer, 
sempre, són les 

persones a les 
que servim i mai 

nosaltres 
mateixos  

 

Les persones a 
les que ofereixes 
el teu servei 
compten amb tu i 
t’esperen. 
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OBERTURA 
La fundació porta a terme la seva activitat en el marc d’una realitat multicultural i 
multireligiosa que ens enriqueix, però que també ens pot sorprendre i qüestionar en 
molts moments. Per això, la nostra actitud bàsica ha de ser de respecte i d’obertura 
per conèixer en profunditat aquestes realitats sense deixar-nos portar per 
actituds de rebuig o prejudicis.  

Des de la fundació apostem per la construcció d’una 
societat integradora i inclusiva i això només és 
possible des del respecte i el diàleg amb allò que és 
diferent, sempre dins del marc dels drets humans. 

 

 

 

TREBALL EN EQUIP  

Quan una persona decideix fer un voluntariat a la fundació ha de prendre consciència 
de què s’integra en un equip i que comparteix una mateixa missió. Cadascun dels 
seus membres, siguin contractats o voluntaris, porta a terme unes funcions concretes i 
té el seu propi rol, però mai ha de perdre la perspectiva de què el seu fer és clau per a 
poder desenvolupar la missió global de la fundació. Tots som una peça clau en un 
engranatge i, per tant, qualsevol tasca, per senzilla o innecessària que ens pugui 
semblar, és important. 

Igualment, és important, que tots anem a la una: no contradir un membre de l’equip 
mentre s’està intervenint amb els menors o els adults; actuar com 
equip en coherència amb els nostres valors; i, de forma 
constructiva, créixer com equip amb les valoracions i comentaris 
dels altres. 

   

 

Tots som una 
peça clau en un 
engranatge. 

 

Apostem per la 
construcció d’una 

societat 
integradora i 

inclusiva.  
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COHERÈNCIA  

Cada un de nosaltres som referents educatius per a les persones, menors o adultes, a 
qui oferim el nostre servei. Per això és fonamental que en la nostra manera de procedir 
vegin que hi ha coherència. 

Hem de vetllar per a què aquesta coherència estigui 
present en cadascuna de les nostres accions, des de les 
més simples i habituals fins aquelles altres que 
transcendeixen i conformen la nostra quotidianitat. 

 

Alguns exemples:  

 No fer allò que no deixem fer als infants: menjar 
xiclet, fer servir el mòbil, fer servir paraules o 
expressions inadequades i per tant, no educatives, fer servir roba que no sigui 
adient a les diferents situacions, etc.  

 Fer allò que volem que facin: cuidar el material, mantenir l’ordre, parlar sense 
cridar, ser puntuals, saludar-nos i acomiadar-nos, etc. 

 Viure aquelles actituds que volem transmetre’ls: respecte, acollida incondicional 
de les persones, ajuda mútua, sinceritat, cura de la natura, etc. 

 

CONFIDENCIALITAT 
Aquest és un dels aspectes que més hem de cuidar a la nostra acció voluntària. 
Treballem amb persones i cadascuna d’elles té la seva pròpia història, personal i 
inviolable, que mereix el nostre respecte més profund. Per això, no hem de sol·licitar 
més informació de la que les educadores creguin convenient comunicar-nos, i hem de 
tenir cura de les nostres converses amb les persones que atenem, ja siguin infants o 
adults, per a què sense deixar de mostrar un interès 
sincer per la realitat personal de cadascun d’ells, mai 
siguin un mitjà per satisfer la nostra “curiositat”. Per 
això, és important tractar amb la més absoluta 
confidencialitat i respecte tota aquella informació 
rebuda o coneguda en el desenvolupament de les 
nostres tasques i funcions. 

Tot això ens obliga a: 

- No revelar informació a tercers, persones o institucions, en referència als 
beneficiaris o altres membres de l’entitat. 

- No fer difusió pública de fotos de les persones que participen als diferents 
projectes. 

- Guardar privacitat de les nostres dades personals: telèfon, correu personal, 
perfil de Facebook, etc. 

 

Som referents 
educatius per a les 
persones, menors o 
adultes, a qui oferim 
el nostre servei. 

Treballem amb  
persones i cadascuna 
d’elles té la seva 
propia història. 
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FORMACIÓ 
Un dels aspectes que la fundació té com a valor és la professionalitat, entesa com una 
acció desenvolupada amb competència, amb rigor i amb qualitat humana, i això 
demana una formació adient i continua per poder adaptar el nostre servei a les 
necessitats emergents de les persones amb qui treballem i el seu entorn. 

Per això, qualsevol persona que desitgi fer un voluntariat a la fundació ha d’estar 
disposada a ampliar la seva formació, en la mesura de les seves possibilitats. Això 

implica fer l’esforç de participar activament, almenys, en 
dues accions: en la formació que organitza la pròpia entitat i 
mitjançant la qual es compromet a formar-nos en els diferents 
aspectes que tenen importància en la nostra tasca, i a assistir 
a les reunions de programació i avaluació de cada projecte al 
llarg del curs. 

 

 

 

BON HUMOR 

L’alegria i el riure sincers tenen l’avantatge d’unir i de facilitar les relacions 
interpersonals. No coneixen fronteres, apropen les persones i es multipliquen 
ràpidament, fent que la tasca diària sigui més divertida i lleugera tant per a la gent que 
atenem com per al mateix equip amb qui treballem.  

Col·laborant amb la fundació trobem situacions que no comprenem, ens superen, ens 
confronten amb els nostres propis valors, ens provoquen por, angoixa, tristesa… És 
necessari aprendre a situar aquests sentiments al lloc que els pertoca i ser capaços de 
transmetre una actitud positiva envers la vida i bon humor en situacions ben diverses. 
La gent amb qui estem mereixen la nostra alegria i rialles.  

Podem ser referents alegres per als nens, nenes i famílies, i 
ajudar-los a viure de manera positiva les moltes coses bones 
que tenen al seu voltant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poder 
adaptar el nostre 

servei a les 
necessitats  
emergents.  

Ser capaços de 
transmetre una 
actitud positiva 
envers la vida. 
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GRÀCIES PER 

SER PART DE LA 

FUNDACIÓ! 
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DOCUMENTACIÓ INCORPORACIÓ VOLUNTARIAT 
   
 

Nom i Cognoms:                                                                                     DNI: 

Adreça: 

Població:                                                                          C.P: 

Telèfon fix:                                                                       Telèfon mòbil: 

Correu electrònic: 

Data Naixement:                                                              Lloc naixement: 

 

Estudis realitzats: 

     Primària 

     Secundària 

     Superior 

     Altres: 

  

 

Experiència en el camp educatiu o de lleure: 

 

 

 

Titulació àmbit de lleure: 

     Monitor/a  

     Director/a  

Nº carnet:               

 

Experiència en altres voluntariats: 

 

 

 

 
 
 

Vols col·laborar amb la Fundació Salut Alta de forma voluntària i sense percebre cap retribució 
econòmica? 

 Sí    No 
 
Signatura    Data 

Amb aquestes dades efectuarem l’assegurança de voluntariat a través de la Federació Catalana del 
Voluntariat Social. Hi estic d’acord:  (marqueu amb una X aquesta casella) 
 

Situació laboral: 

     Atur 

     Actiu 

     Pensionista 

     Altres: 

  

Professió i experiència laboral: 

 

 

Nivell i titulació o especialitat: 

 

 

Com ens has conegut? 

     M’ha informat un amic o amiga 

     M’ha informat una altra entitat: 

     M’ho ha ofert un centre educatiu: 

     He vist la vostra pàgina web/xarxes socials 

     Sóc antic/ga participant de la Fundació 

     Altres: 

Per què vols col·laborar? 

 

 

Què pots aportar? 
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Confidencialitat, deure de secret i drets d’imatge 

 

De conformitat amb l'establert en la legislació vigent en matèria de protecció de dades, existeix 
l'obligació de complir amb el deure secret que l'article 10 de la LOPD estableix. Aquest deure serà 
aplicable fins que finalitzi el voluntariat i subsistirà una vegada finalitzat el mateix. D'aquesta 
manera, es compromet a no revelar a cap persona aliena a la Fundació sense el seu consentiment, 
la informació referent a la qual hagi tingut accés en l'acompliment de les seves funcions, excepte 
en el cas que això sigui necessari per donar degut compliment a obligacions del sotasignat o de 

l'entitat imposades per les lleis o normes que resultin d'aplicació o sigui requerit per a això per 
mandat de l'autoritat competent conformement a Dret. No podrà utilitzar sota cap circumstància 
qualsevol altra informació que hagués pogut obtenir prevalent-se de la seva condició de voluntari 
del centre, i que no sigui necessària per a l'acompliment de les seves funcions en el mateix. 

 

Informació sobre protecció de dades personals conforme al Reglament (EU) 2016/679. D'acord 

amb el que estableix la normativa, l'informem sobre el tractament de les dades de caràcter 

personal: 

• Responsable del tractament de les dades: FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA, domicili: C / 
AUTONOMIA, 17 BAIXOS 08914 BADALONA 

• Finalitat del tractament: mantenir i complir la relació que ens uneix. En el cas de produir-se 
alguna modificació de les seves dades, preguem ens ho comuniqui degudament per escrit amb la 
finalitat de mantenir la veracitat dels mateixos 

• Legitimació: consentiment; compliment d’obligacions legals 

• Destinataris i transferències: FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA, publicacions on aparegui la 
seva imatge en base al seu consentiment 

• Termini de conservació: almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot 
cas mentre es mantingui la vigència del consentiment i no sol·liciti la supressió. 

• Drets: poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, oposar-se al 
tractament o sol·licitar la seva limitació, enviant la seva sol·licitud a l'adreça del responsable. 

Tenen dret a retirar el consentiment prestat, si escau. Poden fer una reclamació davant l'Autoritat 
de Control de protecció de dades. 

 

D'altra banda, ens autoritza, tret que manifesti el contrari, al fet que la seva imatge o altres 
informacions referides a vostè i relacionades amb activitats del centre puguin divulgar-se en les 
diferents publicacions i comunicacions vàries (inclosa la pàgina Web 
http://www.fundaciolasalutalta.org i xarxes socials de l’entitat) que el centre realitzi dins de la seva 

activitat educativa i sempre relacionada amb aquesta.  

 AUTORITZO 

 NO AUTORITZO 

 

De la mateixa manera, ens autoritza a l'enviament d'e-mails per poder contactar amb vostè en el 
cas que sigui necessari, així com per remetre-li informació sobre les activitats del Centre.   

 AUTORITZO 

 NO AUTORITZO 

 

NOM:  

COGNOMS:  

DNI:  

 

______________ 

(el voluntari/a)

http://www.fundaciolasalutalta.org/
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CARTA DE COMPROMÍS DEL VOLUNTARIAT 

 

REUNITS 

 

L’entitat: ______________________________, amb DNI núm. _______________, com a 

_______________________ i en representació de la Fundació Privada La Salut Alta, entitat 

sense afany de lucre domiciliada a Badalona al c. Autonomia, 17, baixos, i enregistrada amb 

el núm. 2024 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, i 

El voluntari/ària: _______________________________, amb el DNI núm. 

________________, i domiciliat a _____________________________________.  

Amb el present document, i d’acord amb el que disposa l’article 1.3.d del vigent Estatut dels 

Treballadors, estableixen el següent  

 

COMPROMÍS DE VOLUNTARIAT 

El voluntari/ària s’ofereix a realitzar, dins el marc i en favor de l’entitat sense afany de  lucre 

Fundació Privada La Salut Alta que l’accepta, una prestació voluntària, lliure i altruista, 

sense cap mena de contraprestació econòmica, en benefici de tercers i per a la millora de 

llur qualitat de vida, sense que aquesta actuació pugui perjudicar les obligacions principals o 

privades del voluntari.  

L’anomenada prestació s’executarà en el període que comprèn de _________ a 

__________, i es dedicarà exclusivament a les tasques següents, que no substitueixen en 

cap cas els llocs de treball estables per a la prestació de serveis:  

-  

-  

-  

El voluntari/ària declara que coneix els drets i deures de la persona voluntària. 

FINALITZACIÓ DEL COMPROMÍS 

El compromís de voluntariat finalitzarà:  

a) Per l’acabament del termini concertat.  

b) Per incompliment manifest de qualsevol dels seus deures.  

c) Per impossibilitat de compliment de la tasca o de les tasques ofertes.  

d) Per extinció de l’entitat.  

 

Badalona, a ____ de _____________ de ______ 

 

Signatura del representant de l’entitat   Signatura de la persona voluntària 
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DRETS DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA  

1- Conèixer els drets que es desprenguin dels estatuts i els reglaments de la institució  

2- Respectar el compromís adquirit per l’entitat.  

3- Poder acreditar suficientment la capacitació davant de tercers, de l’entitat i dels 

beneficiaris.  

4- Seguir un procés de formació permanent necessari per mantenir la qualitat dels 

serveis.  

5- Gaudir d’una assegurança contra qualsevol risc que pugui representar la prestació 

voluntària de serveis cívics i socials, tant a la seva persona com a tercers.  

6- Ser compensat per les despeses que suposi la prestació de serveis voluntaris.  

7- Protestar i ser escoltat.  

8- Participar en la presa de decisions que l’afectin per efectuar l’acció voluntària.  

9- Gaudir d’un tracte igual a la resta de voluntaris i de professionals remunerats de 

l’entitat.  

 

DEURES DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA  

1- Complir amb el compromís adquirit.  

2- Rebutjar qualsevol contraprestació material que pugui rebre per part del beneficiari o 

d’altres persones.  

3- Mantenir en la confidencialitat les informacions que pugui obtenir del beneficiari o 

d’altres persones.  

4- Informar l’entitat, el seu cap, etc., de qualsevol incidència que succeeixi.  
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Política de protecció i bon tracte - CODI DE CONDUCTA 

 

Jo                                                         amb núm. DNI/NIE 

Sóc coneixedor/a i em comprometo a complir amb el següent codi de conducta: 

 

Promoure espais educatius i de respecte 

- Es mantindrà una actitud de reconeixement cap als infants i adolescents com a persones 

de ple dret que hem de respectar. Aquesta actitud de reconeixement i respecte exclou 

qualsevol actitud que impliqui maltractament (físic, psicològic, emocional,...), i/o actituds i 

accions que puguin causar qualsevol mal als infants i adolescents.  

- Tota persona adulta que estigui en contacte amb els infants i adolescents de la Fundació 

ha de tenir present que és un model per a elles i ells i que per tant ha d’actuar de forma 

coherent i respectant els valors educatius de la Fundació i els drets de la infància.  

- Es vetllarà perquè els espais físics on es porten a terme els projectes i activitats de la 

Fundació i els materials siguin educatius: que les sales estiguin netes i ordenades, que la 

decoració, el mobiliari i el materials estiguin en bon estat i siguin adients per a la tasca 

educativa que es vol portar a terme des de l’entitat. 

 
Promoure actituds i ambients integradors, inclusius i d’igualtat 

- Proporcionar un ambient inclusiu, segur i de bon tracte per a tots els infants i 

adolescents, famílies, representants legals, i que permeti i fomenti el diàleg sobre els 

drets i les preocupacions dels infants i adolescents. 

- Es tractarà amb respecte a tots els infants i adolescents, amb independència del seu 

origen ètnic, llengua, religió, opinió política o d’altre tipus, origen nacional o social, 

posició econòmica, moment evolutiu, capacitats personals, o qualsevol altre condició 

dels infants i adolescents, de les seves famílies o representants legals. 

- També es respectaran les tradicions de les persones que acompanyem sempre i quan 

no contravinguin la convenció del drets de la infància, en aquest cas aquesta serà la que 

prevalgui. 

 
Promoure la prevenció de situacions nocives pels infants i adolescents 

- Es treballaran amb els infants i adolescents totes aquells hàbits, actituds i capacitats que 

afavoreixin l’autonomia, el pensament crític, la resolució de conflictes, el pensament 

alternatiu, la millora de l’autoestima, la construcció de la pròpia identitat i altres que els 

ajudin i previnguin de possibles situacions de desprotecció, maltractament i/o abús. 

- Promoure una cultura del bon tracte entre les persones. Com a adults som models per 

als infants i adolescents i davant d’ells mostrarem conductes de bon tracte cap a la resta 

de persones i nosaltres mateixos. 

- No es podrà romandre a soles amb infants i adolescents per un temps prolongat, 

excepte en casos estrictament justificats per motius professionals. 

 

Vetllar per la detecció de situacions nocives per als infants i adolescents 

- Tota persona que sospiti o tingui evidències de una possible situació de maltractament, 

negligència o amenaça a algun infant o adolescent dins de l’entitat o el context familiar o 

social, es posarà en contacte amb la persona de l’entitat que s’encarregui de rebre 

aquesta informació i que s’encarregarà d’activar els procediments adequats. 
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Potenciar la participació social i comunitària 

- Es potenciaran espais on els infants i adolescents puguin reflexionar i compartir amb els 

adults la formulació d’objectius, disseny d’activitats i avaluació de resultats dels seus 

processos. També s’afavorirà la posada en marxa d’iniciatives de participació social dels 

infants i adolescents i compartir-les dins de l’entitat i fora a diferents nivells (amb altres 

entitats de del barri o de la ciutats, amb administracions locals,...) 

 
Afavorir un tracte afectiu des d’un vincle positiu 

- Proporciona un entorn de seguretat i afecte on l’infant se sent acollit, estimat i protegit, 

on pot manifestar les seves preocupacions i ésser escoltat i atès de forma comprensiva i 

propera. 

- Es treballaran els elements del vincle amb els infants i adolescents i les limitacions del 

rol professional assumit per part de l’adult que acompanya als infants i adolescents. La 

relació amb els infants i adolescents participants en l’entitat es focalitzarà en l’exercici 

professional, excepte en aquells casos en que es comparteixi la vida familiar, social o 

comunitària. Si fos aquest el cas, es garantirà la confidencialitat d’aquella informació que 

es conegui dels infants i adolescents i les seves famílies arrel de la feina. 

- Es facilitarà als infants i adolescents que assisteixin als projectes de la Fundació vies de 

comunicació (telèfon, FB, correu electrònic,...) sempre i quan siguin de l’entorn laboral i 

hagi estat aprovat per l’equip directiu de la Fundació. Mai es facilitaran les dades de 

contacte personals (adreça, telèfon, correu electrònic, perfils de xarxes socials, etc.). 

Quan es demanin dades de contactes als infants serà amb el consentiment signat de les 

seves famílies i exclusivament per un ús professional. 

 
Garantir la confidencialitat i intimitat dels infants i adolescent 

- Totes les persones que estiguin en contacte amb els infants i adolescents de la FSA 

hauran de respectar la confidencialitat de la seva informació, imatge i veu. Això significa 

que no es poden compartir les dades a les quals es tingui accés amb terceres persones i 

no es poden fer fotos ni vídeos dels infants. A més a més, els professionals contractats 

per la fundació, el voluntariat i alumnes en pràctiques hauran de signar un document 

sobre la protecció de dades o s’especifiquen els seus deures en relació a aquest tema. 

- Quan els professionals hagin de compartir informació amb altres professionals es farà de 

forma curosa i amb finalitats constructives que donin suport al procés d’acompanyament 

que fem amb els infants, adolescents i llurs famílies. 

- Els professionals vetllaran per un bon ús de les imatges dels infants i adolescents tal i 

com s’especifica en la pròpia política de protecció i bon tracte. 

- Informar immediatament de qualsevol sospita infundada o d’acte concret d’abús contra 

un infant o adolescent, així com de tot incompliment d’aquesta Política i de Codi que es 

tingui coneixement. 

 
En cap cas: 

 Es farà ús de càstigs físics o humiliants contra les NNA, ni s’amenaçarà amb fer-ho. 
 Es tindran comportaments que puguin influir negativament a les NNA o constituir un 

mal exemple. Així, s’abstindrà de fumar, de prendre begudes alcohòliques i de 
consumir cap tipus de substància narcòtica en l’àmbit professional. 

 S’utilitzarà un llenguatge o es tindrà un comportament ofensiu, discriminatori, 
degradant, racista, abusiu o d’índole sexual quan parlem amb o en presència de 
NNA. 
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 Es sotmetrà a les NNA a cap tipus de maltractament psicològic ni a cap tracte 
denigrant o vexatori com insultar, humiliar, burlar-se, ridiculitzar davant de tercers, 
intimidar, amenaçar, atemorir o espantar, assetjar, fer xantatge o qualsevol altre tipus 
de situació o acció que li pogués causar dany moral. 

 S’abusarà físicament de cap NNA. 
 Es farà cap insinuació de caire sexual ni es sotmetrà a les NNA a cap tipus d’abús 

sexual, real o simulat, la qual cosa inclou entre d’altres: abusar sexualment o violar a 
un NNA, obligar-li a fer tocaments, exposar-lo a actes, imatges o literatura 
pornogràfica, o fer-li insinuacions inapropiades. 

 Es compartiran dades de contacte de les NNA amb tercers no autoritzats o que no 
siguin professionals de la xarxa de treball de referència. 

 Es permetrà que cap altre NNA o adult, independentment del vincle o parentesc que 
existeixi entre ells, cometi cap violació de drets de les NNA anteriorment descrites. Si 
es dóna el cas, estarà obligat a informar de la forma que queda establerta en 
aquesta Política del Bon Tracte. 

 
 
Badalona a          de                     20 
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Carta de compromís pels treballadors/es, voluntaris/es, pràcticums i 

altres col·laboradors de la Fundació Salut Alta 

 

Jo,...........................................................................(nom i cognoms) amb número de 
DNI/NIE.............................. confirmo que he llegit i entès la Política de protecció i bon tracte 
d’infants i adolescents de la Fundació Salut Alta, inclosos el Codi de Conducta i d’altres 
Procediments d’informació. 

 

DECLARO que estic d’acord amb la Política de protecció i bon tracte així com del Codi 
de Conducta i els Procediments d’informació. 

 

Entenc que l’incompliment de la Política, el Codi de Conducta o els Procediments 
d’informació poden donar motiu a la finalització de la relació laboral, contractual o voluntària 
amb la Fundació Salut Alta. 

 

Igualment entenc que l’incompliment de la Política de protecció i bon tracte o del Codi de 
Conducta podrà acabar en causa penal. 

 

Entenc que és la meva responsabilitat com a professional, voluntari, pràcticum o 
col·laborador de Fundació Salut Alta, tenir un tracte correcte i professional per evitar 
qualsevol acció que suposi un maltractament o abús per infants i adolescents i/o que es 
pugui interpretar com a tal. 

 

AUTORITZO a Fundació Salut Alta a demanar referències a altres entitats i/o empreses on 
hagi treballat o actuat com a voluntari anteriorment com a part del procés de selecció o 
assignació de noves responsabilitats. 

 

DECLARO el meu interès en participar a les sessions de formació i capacitació en la 
temàtica de protecció i bon tracte a infants i adolescents que organitzi la Fundació Salut Alta. 

 

Nom:        Càrrec: 

 

Signatura:       Data: 
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FITXA VOLUNTARIAT PUNTUAL

La Fundació Salut Alta som una entitat nascuda al 2004 al barri La Salut de Badalona

amb  la  missió  d’acollir  els  menors  i  llurs  famílies  en  situació  de  vulnerabilitat  i  risc

d’exclusió social, i acompanyar-los en els seus processos socioeducatius perquè, en un

entorn plural, arribin a ser membres actius de canvi vers una societat més cohesionada i

més justa.

A  través  de  la  nostra  acció  intentem  incidir  positivament  en  la  realitat  que  ens

envolta, generant processos personals i comunitaris que trenquin el cercle de l’exclusió

social. Ho fem a través de projectes d’atenció directa a infants i adults, i  mitjançant la

participació en plataformes i xarxes comunitàries que busquen un major desenvolupament

comunitari i una millora de la convivència.

Com a entitat creiem que les  actituds essencials del nostre voluntariat han de ser la

gratuïtat,  el  compromís,  el  treball  en  equip,  la  coherència,  formació,  la  confidencialitat,

obertura i el bon humor.

El voluntari/ària: ___________________________________________, amb DNI núm.

_________________, domiciliat a _________________________________________,

nascut el __________________, amb telèfon ________________ i e-mail de contacte

_________________________________ s’ofereix a realitzar, dins el marc i en favor

de l’entitat  sense afany de lucre Fundació Privada La Salut Alta que l’accepta, una

prestació voluntària, lliure i altruista, sense cap mena de contraprestació econòmica,

en benefici de tercers i  per a la millora de llur qualitat de vida, sense que aquesta

actuació pugui perjudicar les obligacions principals o privades del voluntari. 

L’anomenada prestació s’executarà els dies ______________________ i es dedicarà

exclusivament a les tasques següents, que no substitueixen en cap cas els llocs de

treball estables per a la prestació de serveis: 

-
-

Badalona, a ____ de _____________ de ______

Signatura del representant de l’entitat Signatura de la persona voluntària
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Confidencialitat, deure de secret i drets d’imatge

D'acord amb el previst en els articles 5 i 6 de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades
de Caràcter Personal li informem que les seves dades seran incorporades als fitxers
titularitat de FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA amb domicili en C/ Autonomia
17, 08914 Barcelona, amb la finalitat de mantenir i complir la relació que ens uneix.
En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, preguem ens ho
comuniqui  degudament  per  escrit  amb la  finalitat  de mantenir  la  veracitat  dels
mateixos. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adjuntant una fotocòpia del DNI, en l'adreça indicada. 

De conformitat amb l'establert en la legislació vigent en matèria de protecció de
dades, existeix l'obligació de complir amb el deure secret que l'article 10 de la LOPD
estableix. Aquest deure serà aplicable fins que finalitzi el voluntariat i subsistirà una
vegada finalitzat el mateix. D'aquesta manera, es compromet a no revelar a cap
persona aliena a la Fundació sense el seu consentiment, la informació referent a la
qual hagi tingut accés en l'acompliment de les seves funcions, excepte en el cas
que això sigui necessari per donar degut compliment a obligacions del sotasignat o
de l'entitat imposades per les lleis o normes que resultin d'aplicació o sigui requerit
per a això per mandat de l'autoritat competent conformement a Dret. No podrà
utilitzar sota cap circumstància qualsevol altra informació que hagués pogut obtenir
prevalent-se de la seva condició de voluntari del centre, i que no sigui necessària
per a l'acompliment de les seves funcions en el mateix.

D'altra banda, ens autoritza, tret que manifesti el contrari, al fet que la seva imatge
o altres  informacions  referides  a  vostè  i  relacionades  amb activitats  del  centre
puguin divulgar-se en les diferents publicacions i comunicacions vàries (inclosa la
pàgina Web http://www.fundaciolasalutalta.org i xarxes socials de l’entitat) que el
centre realitzi dins de la seva activitat educativa i sempre relacionada amb aquesta.

 AUTORITZO

 NO AUTORITZO

De la mateixa manera, ens autoritza a l'enviament d'e-mails per poder contactar
amb vostè en el cas que sigui necessari, així com per remetre-li informació sobre
les activitats del Centre.  

 AUTORITZO

 NO AUTORITZO

Signat

NOM: 

COGNOMS: 

DNI: 

______________

(el voluntari/a)
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AUTORITZACIÓ VOLUNTARIS/ÀRIES 
 
 
DADES DE LA PERSONA QUE AUTORITZA EL MENOR: 
 
Nom i cognoms   DNI 

    
 

 
Adreça  Població CP 

    
 

 
Telèfon fix Telèfon mòbil Altres  

 
 

   

 
 
RELACIÓ AMB EL MENOR: 
 

 Pare  Mare  Tutor  Tutora 

 
 
 

AUTORITZA A ______________________________________________ (nom i 

cognoms del menor), a col·laborar fent tasques de voluntariat i a participar en 

les activitats del Centre Obert i d’altres projectes que desenvolupa la Fundació 

Salut Alta. 

 

PERIODICITAT: 

 Setmanal el/s dia/s ______________________  Puntual 

 
 
Signat 
 
 
 
 
 
Badalona, a  _____ de _________________ de 20__ 
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Autorització menors d’edat

AUTORITZACIÓ VOLUNTARIS/ÀRIES

DADES DE LA PERSONA QUE AUTORITZA EL MENOR:

Nom i cognoms DNI

Adreça Població CP

Telèfon fix Telèfon mòbil Altres

RELACIÓ AMB EL MENOR:

Pare Mare Tutor Tutora

AUTORITZA A ______________________________________________ (nom i

cognoms del menor), amb DNI _____________ nascut/da el ______________

a col·laborar fent tasques de voluntari i a participar en les activitats d’estiu que

desenvolupa la Fundació Privada La Salut Alta.

PERIODICITAT:

Setmanal el/s dia/s ______________________ Puntual

Signat

Badalona, a  _____ de _________________ de 20__
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Maria Nadeu Puig-Pey, en qualitat de Directora de la Fundació 
Privada La Salut Alta, amb seu al carrer Autonomia núm. 17 
baixos de Badalona, 
 
 
FAIG CONSTAR: 
 
Que  XXXXXX, NIF XXXXXX, va estar donada d’alta com a 
voluntària de la fundació durant els cursos XXXXXX i 
XXXXXX. Com a voluntària va realitzar les següents tasques: 
 

1. Impartir classes d'alfabetització digital amb dones 
d’origen estranger en el marc del projecte FAR  (curs 
2012-2013). 

2. Acompanyar i donar suport com a monitora de lleure 
dins el Centre Obert La Salut Alta amb infants de 6 a 12 
anys (2011-2013). 

 
I perquè així consti, signo aquest certificat. 
 
Badalona, 11 d’octubre de 2016 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Des de la Fundació Salut Alta fem constar que  
 
XXXXXXXX 
 

ha estat fent voluntariat durant el curs XXXX-XXXX al projecte  
 
XXXXX 
 
 

Durant aquest període ha donat suport a l’equip educatiu del 
projecte, acompanyant a infants de 6 a 12 anys. Alhora, ha 
posat en pràctica competències personals com l’autogestió, 
la responsabilitat, el compromís i el treball en equip.  

 
 
 
I, perquè així consti, signem aquest certificat. 

 
 
 
Badalona, XX de XXX de XXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Nadeu    Anna Martínez  
Directora de l’entitat   Responsable de Voluntariat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


