Projecte de Voluntariat
ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

ESSÈNCIA DEL PROJECTE
Els voluntaris o les voluntàries són persones que tenen interès per aprendre i compartir
la nostra manera de “fer escola” i d’acompanyar als infants des d’un respecte profund pels
seus processos de vida.
A l’escola donem molta importància a l’acompanyament emocional als infants, com a
punt de partida de l’acció educativa i de l’aprenentatge ja que considerem que el benestar
emocional perquè l’infant es desenvolupi, creixi i aprengui. La presència de persones
voluntàries a l’escola ens permet compartir moments amb infants amb presència de més
adults i adultes i, tot i que la funció de la persona voluntària no és la de responsabilitzar-se de
la infància en cap sentit, la seva presència aporta més seguretat a les nenes i als nens pel fet de
sentir-se amb més adults i adultes al seu voltant.

QUÈ DEMANEM A LES PERSONES VOLUNTÀRIES?
El més important és que la persona que desitja iniciar un voluntariat a la nostra escola,
senti que està en un bon moment personal per tal de realitzar aquesta funció.
Les persones voluntàries tenen trobades amb les mestres i els mestres amb qui
comparteixen el seu temps de voluntariat a l’escola, i amb l’equip directiu. És important que
assisteixin a aquestes trobades per tal d’anar comprenent més i millor el nostre dia a dia, el
perquè fem les coses d’una manera o d’una altra…
Per nosaltres, és important que la persona voluntària estableixi un vincle afectiu i
emocional amb els infants amb la voluntat que la seva presència a l’ambient sigui viscuda
amb naturalitat; sentim que la relació i la regularitat, entre moltes altres coses, crea el vincle,
per la qual cosa demanem a la persona voluntària una regularitat d’assistència a l’escola de
dos dies a la setmana. En aquest sentit, no és tant important les hores que ve cada dia dels
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que convenim, sinó que vingui dos dies. D’aquesta manera, la seva presència setmanal és
regular i afavoreix el vincle amb els infants.

COM INICIEM L’ATUACIÓ?
En un primer moment, es realitza una trobada entre una persona de l’equip directiu i
les persones interessades en iniciar un voluntariat a l’escola. En aquesta trobada, o en una
altra trobada individual si la persona ho prefereix, la persona ens explica el seu recorregut i
quines han estat les motivacions que l’han portat a voler iniciar aquest compartir amb
nosaltres. En principi, cal que la persona tingui algun vincle amb el món educatiu, ja sigui a
nivell professional o d’estudis. En aquesta trobada s’explica a les persones el projecte de
l’escola, es comparteixen alguns documents amb elles i es fa un breu recorregut per l’escola.
També s’informa de quin és el “protocol” d’inici de l’actuació de les persones que inicien el
voluntariat.
En aquest sentit cal destacar que a l’inici, durant les primeres setmanes, les persones
voluntàries realitzen un període d’observació sense intervenció per tal de poder veure i viure
les intervencions de les mestres i dels mestres. Després d’aquest primer moment, i de manera
natural segons com es vagi desenvolupant la seva presència a l’ambient, la persona voluntària
anirà intervenint a mesura que vagi sentint seguretat per fer-ho. Passats els primers dies
d’observació, es procurarà fer una altre trobada amb una persona de l’equip directiu per
compartir les emocions i sensacions viscudes durant el període d’observació, així com els
dubtes que hagin sorgit. En aquest moment, la persona voluntària també podrà acabar de
decidir si continuar amb el projecte o si, després de l’observació i la vivència, sent que no està
en un moment per dur a terme aquest voluntariat.
És molt important l’acompanyament de les mestres i dels mestres amb qui la persona
voluntària comparteix l’ambient, i que la persona voluntària demani l’ajuda necessària
sempre que la necessiti; també és important que vagi compartint tots els dubtes que li van
sorgint en el dia a dia.

ACOMPANYAMENT A LES PERSONES VOLUNTÀRIES
La persona voluntària ens regala la seva presència en l’acompanyament amb els infants
i, a mesura que va passant el temps i el vincle és més fort, la seva intervenció, sempre
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acompanyada d’una mestra o d’un mestre, incrementa i permet un acompanyament
emocional als infants més proper. Cal tenir molt present que en cap cas la funció de la
persona voluntària pot ser la de desenvolupar tasques docents ni dur a terme
acompanyaments individuals a cap infant.

CONVENI AMB LES PERSONES VOLUNTÀRIES
En el moment d’iniciar el voluntariat, la persona voluntària ha d’haver signat el conveni
que adjuntem a l’annex 1 del present projecte amb la direcció del centre, assumint les
responsabilitats i els compromisos que contempla aquest document. També han de lliurar el
seu document d’identitat, i l’escola en guardarà una còpia. Finalment cal que aportin el
document de la Direcció General de la Funció Pública que certifica que la persona no ha
estat mai condemnada per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de
tràfic d’éssers humans.

MARC LEGAL
El marc legal que regeix el Projecte de Voluntariat de l’Escola Congrés-Indians, aprovat
en Consell Escolar amb data 17 de novembre de 2015, és el següent:
- Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme i
normes que la desenvolupin.
- Llei 45/2015, del 14 d’octubre, de voluntariat, preveu específicament el voluntariat
educatiu com una acció solidària planificada i integrada en el sistema i la comunitat
educativa.
- L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Congrés-Indians (AFA) és la
responsable de mantenir vigent l’assegurança de responsabilitat civil i penal de les persones
voluntàries de l’escola.
- Acord de les famílies i consentiment del Projecte de Voluntariat a través de la
signatura de la Carta de Compromís Educatiu a l’inici de l’escolaritat del seu infant a
l’Escola Congrés-Indians.
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ANNEX 1. CONVENI DE VOLUNTARIAT

CONVENI DE VOLUNTARIAT A L’ESCOLA CONGRÉS INDIANS

A Barcelona, el dia………………
REUNIDES
D’una part, la senyora Astrid Ruiz Rodon, amb DNI……………. , com a directora de l’Escola Congrés Indians,
domiciliada al carrer Açores, núm. 1-3, de Barcelona,
I, d’una altra, el senyor/a……………............................. , amb DNI.................., domiciliat/da a
………………………………de ………….., en endavant el voluntari/a,

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i
MANIFESTEN
I.

Que l’Escola Congrés Indians considera el voluntariat com un dels pilars fonamentals del seu projecte i
disposa d’un programa específic de voluntariat, anomenat Projecte de Voluntariat, aprovat pel Consell
Escolar en data………...., que estableix els principis pels quals es regeix, defineix els objectius i àmbits
d’intervenció específics i regula la relació entre l’Escola i el/la voluntari.

II.

Que el/la voluntària coneix els objectius i directrius de l’Escola Congrés Indians i els mitjans que es fan
servir per dur a terme el Projecte de Voluntariat i n’està d’acord.

III.

Que el/la voluntari/a té interès en participar i aprendre de l’experiència de l’Escola Congrés Indians,
de la seva manera d’acompanyar els infants i de les seves metodologies de treball centrades sempre en el
respecte pels processos de vida de cada nen o nena.

IV.

Que el/la voluntari/a es troba en un moment personal adient per realitzar un acompanyament dels
infants com es fa a l’Escola Congrés Indians.

V.

Que són coneixedores que el voluntariat es reconeix i regula per la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del
voluntariat i de foment de l’associacionisme i normes que la desenvolupin, i que, alhora, en l’àmbit
estatal, la Llei 45/2015, del 14 d’octubre, de voluntariat, preveu específicament el voluntariat educatiu
com una acció solidària planificada i integrada en el sistema i la comunitat educativa. I, d’acord amb la
citada normativa, les parts subscriuen aquest document i

ACORDEN
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Primer. Objecte del voluntariat.
La intervenció del/de la voluntari/a es concreta en acompanyar els infants en la lliure circulació dels ambients
d’aprenentatge, a l’espai exterior i a les sortides tot assegurant l’entorn immediat de l’infant, en els temps de
grup i en d’altres que s’hi puguin establir, prestació que en qualsevol cas no substitueix cap lloc de treball estable
i en el que sempre intervindrà com a assistent/a del personal educatiu de l’ Escola Congrés Indians, i mai de
manera autònoma.
Segon. Període previ d’observació.
Abans de iniciar la intervenció prevista en l’apartat segon d’aquest conveni, el/la voluntari/a es limitarà durant
un període a observar el dia a dia de l’Escola i com les mestres intervenen i acompanyen emocionalment els
infants. Finalitzat aquest període, en una trobada conjunta entre una mestra i el/la voluntari/a, es valorarà sí es
adient o no iniciar la intervenció que és objecte del voluntariat.
Tercer. Gratuïtat
El/la voluntari/a coneix i accepta expressament que la seva activitat no serà objecte de cap remuneració.
Quart. Responsabilitat i regularitat.
El/la voluntari/a es compromet a realitzar la seva tasca amb responsabilitat i regularitat, i a avisar amb
l’antelació suficient, en cas d’impossibilitat per acudir a una de les activitats concertades, per tal de poder ser
reemplaçat/da per un/a altre/a voluntari/a.
Alhora, per tal de garantir el necessari vincle afectiu entre els infants i els adults que els acompanyen, el voluntari
o la voluntària es compromet a assistir a l’Escola un mínim de 2 o 3 dies a la setmana.
Cinquè. Continuïtat.
El/la voluntari/a es compromet a col·laborar amb l’Escola Congrés Indians dins del marc d’aquest acord amb
una assistència regular durant un curs escolar. La seva dedicació i destinació serà únicament aquella que quedi
reflectida a la graella del Projecte de Voluntariat amb la qual treballa l’escola. Si ambdues parts volen continuar
la col·laboració després del termini assenyalat s’entendrà que l’acord es prorroga automàticament al curs
següent en la forma que es farà constar a la graella de voluntaris actualitzada.
Sisè: Resolució de l’acord de voluntariat.
El compromís de voluntariat finalitzarà:
a) Si es valora inadequat iniciar la intervenció i acompanyament amb els infants després
d’observació previst a l’apartat quart.

del període

b) Per la finalització del període de vigència d’aquest acord, si no es prorroga.
c) Per manifest incompliment per qualsevol part dels seus deures.
d) Per impossibilitat de compliment de la tasca o tasques.
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En tot cas, i pel propi caràcter voluntari de la seva activitat, el/la voluntari/a pot cessar-ne quan ho desitgi si li
sorgeix algun imprevist que no estava contemplat al moment de signar aquest acord. En aquest cas ho ha de
comunicar per escrit a la persona responsable del projecte o a la directora del centre amb tota l’antelació
possible, per tal de tenir temps per trobar un/a substitut/a.
D’altra banda, el/la voluntari/a accepta que, si per alguna raó legítima els seus serveis no són satisfactoris per a
l’Escola Congrés Indians, aquest centre pugui prescindir-ne. En tot cas, el centre justificarà per escrit els motius
pels quals prescindeix de la seva col·laboració.
Setè: Drets del/de la voluntari/a.
El/a voluntari/a, d’acord amb el disposat a l’article 8 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de
foment de l’associacionisme, amb les adaptacions pròpies de l’àmbit de voluntariat que és objecte d’aquest
conveni, té dret a:
a) Obtenir de l’Escola informació sobre el seu ideari, projecte i funcionament, sobre el sentit i el
desenvolupament de l’acció voluntària i sobre el paper i missió que tenen encomanada, i també disposar
d’informació de les activitats i dels mitjans i el suport per a poder acomplir-les convenientment.
b) Rebre la formació necessària per a l’acompliment de l’activitat, estar informats del disseny de l’itinerari
formatiu en el marc del projecte que desenvolupen i poder participar-hi.
c) Ésser tractats sense cap tipus de discriminació i amb respecte per llur condició i llurs creences.
d) Disposar d’acreditació o identificació com a voluntaris.
e) Obtenir un certificat de llur participació en el projecte de voluntariat de l’Escola Congrés Indians, en el qual
s’ha de fer constar, com a mínim, la naturalesa de l’acció voluntària i el període i el total d’hores en què s’ha
desenvolupat.
f) Rebre informació́ sobre les condicions de seguretat, higiene i salut adequades a la naturalesa i les
característiques de l’activitat voluntària, i acomplir llur tasca en aquestes condicions.
g) Rebre cobertura d’una assegurança de riscos derivats de l’activitat que acompleix com a voluntari i dels danys
que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de llur activitat.
h) Rescabalar-se, si així s’acorda explícitament amb l’Escola, de les despeses que aquesta els pugui ocasionar.
i) Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de llur acció voluntària, el compromís de les tasques
definides conjuntament, la durada i l’horari i les responsabilitats de cadascú.
j) Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment que ho considerin pertinent.
k) Els altres que els reconeix l’ordenament jurídic.
Vuitè. Deures del/de la voluntari/a.
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El/a voluntari/a, d’acord amb el disposat a l’article 8 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de
foment de l’associacionisme, amb les adaptacions pròpies de l’àmbit de voluntariat que és objecte d’aquest
conveni, està obligat a:
a) Complir amb els compromisos adquirits amb l’Escola i participar activament en els espais i mitjans que es
puguin preveure per a fer efectiu un treball coordinat en el marc del Projecte de Voluntariat.
b) Participar activament en la formació acordada amb l’Escola per a l’acompliment de la tasca.
c) Acomplir l’activitat en què participen amb responsabilitat, diligència i competència, i respectar les normes
internes de funcionament de l’Escola i els principis i valors inherents a l’acció voluntària.
d) Observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis.
e) Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que els ofereixin els destinataris o tercers per llur actuació.
f) Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb els quals
col·laborin.
g) Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes en l’acompliment de llur activitat.
h) Notificar a l’Escola llur renúncia amb l’antelació suficient, per tal que es puguin adoptar les mesures
necessàries per a evitar perjudicis a l’activitat en què participen.
Novè. Obligacions de l’Escola Congrés Indians amb el/la voluntària.
L’Escola Congrés Indians, d’acord amb el disposat a l’article 8 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del
voluntariat i de foment de l’associacionisme, amb les adaptacions pròpies de l’àmbit de voluntariat que és objecte
d’aquest conveni, es compromet a:
a) Disposar d’un pla de voluntariat que reculli els aspectes relatius a la gestió dels voluntaris.
b) Disposar d’un pla de formació o d’un itinerari formatiu dels voluntaris en els quals es pugui identificar la
formació que el voluntari necessita per a poder dur a terme la seva tasca a l’entitat i participar-hi.
c) Facilitar informació sobre la missió i l’estil de treball de l’Escola a fi de garantir un encaix correcte entre les
aspiracions de l’Escola i les del voluntari.
d) Nomenar una persona com a responsable de la coordinació dels voluntaris de l’Escola.
e) Proveir el voluntari, en cas que sigui necessari, d’un element identificador en què consti, com a mínim, la seva
condició de voluntari.
f) Mantenir, si escau, un registre en què constin inscrits els voluntaris de l’entitat de voluntariat, una descripció
mínima de l’activitat que duen a terme i qualsevol dada que pugui facilitar la certificació posterior de llur
activitat, que s’estableix en la lletra g.
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g) Certificar, a petició del voluntari, la seva participació i vinculació al Projecte de Voluntariat de l’Escola, fent-hi
constar les activitats i funcions dutes a terme, l’any de realització i el nombre d’hores dedicades, i també la
formació feta i la durada.
h) Assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme el voluntari i la responsabilitat civil de les accions
esmentades en tot moment, i assegurar també les mesures de seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent.
i) Rescabalar el voluntari, si així ho han acordat amb aquest, de les despeses que li pugui ocasionar l’acció
voluntària.
j) Garantir l’exercici del voluntariat d’acord amb els compromisos adquirits en aquest conveni i els drets que
reconeix la normativa reguladora del voluntariat, i disposar d’elements facilitadors de l’atenció i el seguiment del
voluntari.
k) Complir els deures que s’estableixin per reglament en l’àmbit del voluntariat educatiu.
l) Adaptar les actuacions que han de fer els voluntaris, atenent llur situació personal o la dels altres actors del
Projecte de Voluntariat.
m) Facilitar la participació dels voluntaris en el disseny i l’execució dels programes d’acció voluntària que es
vulguin desenvolupar.
n) Participar activament en els protocols i els mecanismes que s’estableixin per a combatre els maltractaments i
posar-los en coneixement de les autoritats policials o judicials en cas que se’n detectin indicis en les persones
ateses.

I, perquè així consti, les parts signen aquest document, per triplicat, al lloc i en la data assenyalats en
l’encapçalament.

Per l’Escola Congrés-Indians

La persona voluntària

Astrid Ruiz Rodon
Directora

(Nom i cognoms)
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