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PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT EDUCATIU DE CANOVELLES 
 
 
 
La plataforma del voluntariat educatiu de Canovelles, vinculada al Consell 
Escolar Municipal, és una estructura que posa en contacte els centres 
educatius i els ciutadans i ciutadanes majors de 18 anys que volen fer tasques 
de voluntariat educatiu, i recull les demandes de les escoles i instituts del 
nostre poble i els oferiments de temps i tasques per part dels voluntaris. 
 
La plataforma vol ser un gestor d’oportunitats que recull les demandes dels 
centres educatius de Canovelles, els oferiments de tasques de voluntariat, que 
avalua el perfil i disponibilitat del voluntari/ària i fa una proposta concreta 
d’assignació a una tasca, en el ben entès que la participació estarà sempre 
condicionada a l’acceptació de l’escola receptora i a la de la pròpia persona 
voluntària.                                                                                                                                         
 
S’entén per voluntariat educatiu el conjunt d’activitats que permetin ajudar en el 
funcionament de les escoles del municipi, que no substitueixen tasques 
professionals i que són desenvolupades per persones voluntàries on no 
s’implica una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra retribuïda, i 
que compleixen els següents requisits: 
- Que tinguin caràcter altruista i solidari. 
- Que la seva realització sigui lliure i la seva causa no es consideri per obligació 
personal o deure jurídic. 
- Que es duguin a terme sense prestació econòmica. 
- Que es desenvolupin en els centres educatius del municipi. 
 
Les funcions del voluntari/ària aniran encaminades a la realització de les 
activitats pròpies dels projectes als quals s’està adscrit i acordades entre els 
equips directius i professionals dels centres i la persona voluntària i, en cap 
cas, pot substituir el treball retribuït. 
 
La vinculació del voluntari serà directament amb el centre educatiu que 
assumirà les responsabilitats derivades directament de l’exercici de l’activitat 
voluntària. 
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DECÀLEG DEL VOLUNTARI EDUCATIU 
 
Cada escola elaborarà uns propis acords de col·laboració dels voluntaris i 
voluntàries que garantiran uns drets i uns deures que conformaran les 
condicions de participació en les activitats. 
 
A. Drets 
 

1. Obtenir informació del centre educatiu on col·labora, sobre el 
funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el 
desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la 
convenientment. 

2. Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat. 
3. Ser tractat/da sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, 

intimitat i creences. 
4. Gaudir d’acreditació identificativa suficient com a voluntari/ària davant de 

tercers i obtenir certificació de la seva participació en les activitats. 
5. Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació 

dels programes i activitats on col·labori, amb el reconeixement social de 
la seva activitat. 

6. Ser assegurat/da contra el risc d’accidents i responsabilitat civil derivats 
directament de l’exercici de l’activitat voluntària mitjançant una pòlissa 
adequada a les característiques i circumstàncies de l’activitat 
desenvolupada. 

7. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el 
compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i l’horari que 
hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú. 

8. Obtenir el respecte i reconeixement pel valor social de la seva 
contribució. 

9. Realitzar la seva activitat en condicions de seguretat i higiene en funció 
de les característiques d’aquesta. 

10. Rescindir el compromís, sempre que es faci amb una antelació 
adequada. 

 
B. Deures 
 

1. Cooperar en la consecució dels objectius de l’activitat on participi per al 
compliment dels compromisos adquirits. 

2. Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i 
gratuïtat, donant suport de manera activa i respectant les normes 
internes de funcionament. 

3. Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles 
que siguin adoptades pels centres educatius. 

4. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser 
oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació. 
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5. Mantenir la confidencialitat, sense prejudici dels drets de la persona, de 
les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva 
activitat, tant respecte dels beneficiaris com dels centres educatius i 
espais municipals. 

6. En cas de renúncia, notificar-la amb antelació i continuar l’activitat fins 
que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar prejudicis 
greus a l’activitat. 

7. Respectar els drets dels beneficiaris de la seva activitat voluntària. 
8. Actuar de forma diligent i solidària. 
9. Participar, si és el cas, en les tasques formatives previstes per l’escola 

per a les activitats i funcions confiades, així com en aquelles que, amb 
caràcter permanent, siguin necessàries per mantenir la qualitat dels 
serveis que prestin. 

10. Seguir les instruccions adequades dels professionals o tècnics a l’hora 
d’impartir les activitats encomanades. 

11. Respectar i tenir cura dels recursos materials que es posin a la seva 
disposició 

 
 
Per incorporar-se a la Borsa, el voluntari/ària ha d’haver fet la seva inscripció 
per mitjà de la web municipal tot omplint el formulari:  
www.canovelles.cat/educacio/borsavoluntariat/. 
 
Aquesta sol·licitud permetrà conèixer les preferències, la disponibilitat horària 
del voluntari/ària i les seves competències. El voluntari/ària es compromet a 
contestar amb certesa les dades que se li demanin. 
 
El voluntari/ària que formi part de la Borsa es podrà donar de baixa en 
qualsevol moment i, igualment, en cas de no comparèixer a les activitats 
assignades sense causa justificada o  per incompliment dels deures 
compromesos serà causa de baixa definitiva de la borsa. 
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FULL D’INSCRIPCIÓ A LA BORSA DE VOLUNTARIAT EDUCATIU DE 
CANOVELLES. 
 
DADES PERSONALS: 
Nom:__________________________________________ 
Cognoms:___________________________________ 
DNI/NIE/Passaport: 
Data de naixement:  
Gènere: Masculí              Femení 
Domicili:____________________________________________  
Població: ________________________ 
Codi Postal:__________________________________ 
E-mail: ___________________________________  
telèfons de contacte:________________________ 
_______________________________________________________________
________________________________ 
En cas de tenir un fill/a a alguna escola de Canovelles digues: 
Escola.  
Curs:______________  
Nom:_____________________________________ 
 
 
ESTUDIS 
Sense estudis / Primària / ESO / Batxillerat / CFGM / CFGS / Universitat 
Altres: 
 
SITUACIÓ LABORAL 
Treballo / Desocupat / Estudiant / Jubilat / 
Altres 
Professió: 
 
EXPERIENCIA COM A VOLUNTARI EN UNA ENTITAT SENSE ÀNIM DE 
LUCRE?  
SI NO 
Si la teva resposta és afirmativa, en quin àmbit: 
Educatiu/ Entitat cultural / Oci / Lleure/ Tercera edad/ Gent gran. 
Medi ambient/ Persones amb discapacitat/Àmbit sanitari. 
Altres:__________________________________ 
 
 
IDIOMES 
Català / Castellà / Anglès / Francès / Alemany / Àrab / Amazigh / Wolof / 
Mandinga / Fula / Paquistaní / Rus /Xinès 
Altres 
 
 



 

 5

DISPONIBILITAT 
Matí    Horari 
Tarda    Horari 
Esporàdic   Horari 
 
CENTRE EDUCATIU ON DESENVOLUPAR L’ACTIVITAT 
Indiferent 
Escola de primària 
Centre de sencundària 
 
TASQUES DE PREFERÈNCIA COM A VOLUNTARI/ÀRIA 
(Estudi assistit, acompanyament a sortides, foment de la lectura, suport a P3 a 
inici de curs, acollida famílies nouvingudes, voluntariat lingüístic, biblioteca 
escolar, suport informàtic, alfabetització digital famílies, reutilització de llibres…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro no estar inhabilitat per a funcions públiques per sentència ferma 
Conec i accepto el contingut d’aquesta Plataforma. 
 
 


