


INFORMACIÓ VOLUNTARIAT A   CÀRITAS

Detalls de l’activitat

Dades de l’activitat 1
 

Nom: Càritas (SIE)
 

Descripció: Suport educatiu a infants de primària
 

Àmbit: Educatiu
 

Tipus: Solidària
 
Hores: 50h (uns 3 mesos aproximadament)  
 
Places: 2 places a Sant Cugat i 2 places a Sant Jaume
 
Adreça:  Hotel d' Entitats de les Bernardes - Sant Dionís, 42, despatx 1.07

 
Població: Salt

 
Horari: Tardes entre setmana de 17 a 19 h (dimarts i dijous a Sant Jaume i dimecres i 
divendres a Sant Cugat).

 
Tasques de la persona voluntària: 

● Oferir reforç escolar als infants, donant suport en els deures diaris que porten de l’escola i 
reforçant aquelles matèries on tenen més mancances.

● Treballar amb els infants aquelles eines que poden millorar el seu rendiment acadèmic:
agenda escolar, espai còmode per fer els deures, conducta, higiene,...

● Participar  i  proposar   dinàmiques  i  jocs  que  poden  ajudar  als  infants  a  desenvolupar
capacitats cognitives: atenció, concentració, respectar el torn,...

● Participar i proposar activitats que ajuden als infants a millorar les seves habilitats i actituds
d’interacció i socialització.

Dades de l’activitat 2

Nom: Càritas (Casal d’estiu-mes de juliol)

Descripció: Suport educatiu a infants de primària

Àmbit: Educatiu

Tipus: Solidària

Hores: 50h

Places: 2 places

Adreça: Hotel d' Entitats de les Bernardes - Sant Dionís, 42, despatx 1.07

Població: Salt

Horari: 2 matins i 2 tardes (3 hores diàries).



Tasques de la persona voluntària:

● Participar i proposar activitats de lleure, que ajudin als infants a millorar les seves habilitats
i actituds d’interacció i socialització.

● Col·laborar amb les responsables i la resta de l’equip de voluntaris en l’organització i gestió
del servei.

Dades de la persona responsable

Nom: Vanessa Morcillo

E-mail: vmorcillo@caritasgirona.cat

Telèfon: 630 848 779



INFORMACIÓ VOLUNTARIAT A   EL CASAL DELS INFANTS

Detalls de l’activitat

Dades de l’activitat 1

Nom: Casal dels Infants (Centre Obert Infantil)

Descripció: Suport educatiu a infants de primària

Àmbit: Educatiu

Tipus: Solidària

Hores: 50h (uns 3 mesos aproximadament)

Places: 2 places pel grup de GRANS (de 9 a 12 anys)

Adreça: Escola Silvestre Santaló, Passeig de Josep Maria Folch i Torres, 8, 17190 Salt.

Població: Salt

Horari: de 16.30h a 20.30h de dilluns a divendres

Tasques de la persona voluntària:

- Participar de les reunions d’equip educatiu, amb la resta de companys/es voluntaris, 
alumnes de pràctiques i personal contractat

- Observar el grup d’infants, fer propostes de millora així com detectar necessitats grupals
- Proposar activitats lúdiques que responguin a necessitats grupals 
- Donar suport en la realització d’activitats
- Donar suport en l’espai de deures o d’estudi
- Dinamitzar espais de temps lliure

Dades de l’activitat 2

Nom: Casal dels Infants (Casal d’estiu i/o colònies - mes de juliol)

Descripció: Suport educatiu a infants de primària

Àmbit: Educatiu

Tipus: Solidària

Hores: Opció 1: 40h/setmana de casal d’estiu; 

Opció 2: 88h. Si es vol participar de les colònies cal haver participat la setmana d’abans 
fent casal d’estiu (40h casal d’estiu + 3 dies de colònies = 88h)

Places: 4 places (2 al grup de petits, de 6 a 8 anys; 2 al grup de grans de 9 a 12 anys)

Adreça: Escola Les Deveses. c/ del Dr Ferran 88. 17190 Salt

Població: Salt

Horari: El Casal d’estiu és de 9h a 17h aproximadament de dilluns a divendres, des del 27 



de juny fins el 22 de juliol. Les colònies solen ser de 3 dies, la setmana del 25 de juliol.

Tasques de la persona voluntària:

- Participar de les reunions d’equip educatiu, amb la resta de companys/es voluntaris, 
alumnes de pràctiques i personal contractat (reunions de preparació i d’avaluació)

- Observar el grup d’infants, fer propostes de millora així com detectar necessitats grupals
- Proposar activitats lúdiques que responguin a necessitats grupals 
- Donar suport en la realització d’activitats així com en les sortides 
- Dinamitzar espais de temps lliure i menjador
- Col·laborar en la preparació i organització de les colònies (preparar material, caixes, 

decoracions, disfresses, etc.)

Dades de la persona responsable

Nom: Eli Puente Malla

E-mail: voluntariatsalt@casaldelsinfants.org

Telèfon: 630 003 863



INFORMACIÓ VOLUNTARIAT A   NOUSOL

Detalls de l’activitat

Dades de l’activitat 1

Nom: NouSol (Reforça’t)

Descripció: Suport educatiu a infants de primària

Àmbit: Educatiu

Tipus: Solidària

Hores: 25h

Places: 6 places

Adreça: Hotel d' Entitats de les Bernardes - Sant Dionís, 42, despatx 1.04

Població: Salt

Horari: De dilluns a dijous de 17:30 a 19:30 h

Tasques de la persona voluntària:

Els grups estan dividits en tres àmbits: grup de primària, grup de secundària i l'espai segur. 
Cada grup està compost per 10-12 alumnes i té un educador i un monitor/a voluntari/a. La 
persona voluntaria realitzarà les següents tasques:

- Realitzar tasques de suport en els deures amb els infants.
- Suport a l’equip d’educadors.
- Programar i executar activitats de lleure juntament amb l’equip d’educadors/es.
- Respectar el principi de confidencialitat. 

Dades de l’activitat 2

Nom: NouSol (Casal d’estiu-juliol i agost)

Descripció: Suport educatiu a infants de primària

Àmbit: Educatiu

Tipus: Solidària

Hores: 25h - 50h

Places: 6 places

Adreça: Hotel d' Entitats de les Bernardes - Sant Dionís, 42, despatx 1.04

Població: Salt

Horari: Tardes de 16 a 20 h



Tasques de la persona voluntària:

- Acompanyament socioeducatiu tant a infants en situació de vulnerabilitat com amb 
necessitats educatives especials. 

- Disseny, organització i execució d'activitats puntuals. 
- Suport a l'equip de monitor i monitores. 
- Respectar el principi de confidencialitat. 

Dades de la persona responsable

Nom: Laia Sancho

E-mail: laiasan@nousol.org

Telèfon: 693720868



INFORMACIÓ VOLUNTARIAT A   JUGUEM?

Detalls de l’activitat 1

Dades de l’activitat

Nom: Juguem? - Patis i places

Descripció: Suport en la dinamització d’activitat per a infants i joves en medi obert

Àmbit: Lleure

Tipus: Solidària

Hores: 60h

Places: 2 places

Adreça: L’actuació directe es dur a terme en medi obert. Lloc de referència: Mas Mota - 
Plaça de Catalunya, 17

Població: Salt

Horari curs escolar: De dilluns a dijous de 16:30 a 19 h, divendres de 17h a 19.30h 

Horari estiu: de dilluns a divendres de 18:00h a 20:30h

Tasques de la persona voluntària: Suport al monitoratge

Dades de l’activitat 2

Nom: Juguem? - Espai Lector

Descripció: Acompanyament a la lectura i dinamització d’activitats dirigides. Servei dirigit a
infants de primària

Àmbit: Bibliotecari - socioeducatiu

Tipus: Solidària

Hores: 50h

Places: 1 plaça

Adreça: Mas Mota - Plaça de Catalunya, 17

Població: Salt

Horari: De dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 h

Tasques de la persona voluntària: Suport a les tasques de monitoratge de les persones 
referents de l’espai



Dades de l’activitat 3

Nom: Juguem? (XEJ)

Descripció: Dinamització d’activitats, jocs de taula, tallers i lectura. També, si es requereix,
suport educatiu a infants de primària

Àmbit: Educatiu

Tipus: Solidària

Hores: 50h

Places: 1 plaça

Adreça: Mas Mota - Plaça de Catalunya, 17

Població: Salt

Horari: De dilluns a dijous de 16.30h a 19h

Tasques de la persona voluntària: Suport a les tasques de monitoratge de les persones 
referents de l’espai

Dades de la persona responsable

Nom: Tània Descals

E-mail: TANIA.DESCALS@salt.cat

Telèfon: 972 246 570


