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CRIDES DE VOLUNTARIAT 

TÍTOL DE LA CRIDA: 
Voluntari/a per l’espai de reforç escolar 

 

NOM DE L’ENTITAT: 
CRAE Antoni Inglès. ACTUA SCCL 

 

DESCRIPCIÓ DE 
L’ACTIVITAT: 
 
El CRAE (Centre Residencial 
per a ĺ Acció Educativa) de 
Vilafranca ,necessita 
col·laboració amb l’equip 
educatiu que atén a infants i 
adolescents,en les tasques i 
deures de les escoles i instituts 
dels menors. 
Hi ha 27 infants i adolescents 
d’edats compreses entre els 6 i 
17 anys. 

TASQUES QUE DESENVOLUPARÀ EL 
VOLUNTARI: 
 
Donar suport a les assignatures més habituals on 
tenen problemes els infants i 
adolescents;matemàtiques,llengües(català,castellà 
i anglès) 
Les persones voluntàries estaran acompanyades 
per l’educadora social encarregada del reforç 
escolar. 

PERFIL VOLUNTARIAT: 
Cerquem persones amb temps per dedicar,preferentment amb estudis 
universitaris(o en curs)que tinguin disponibilitat d’estar unes hores a la setmana 
amb els infants i adolescents del centre. 

 

PLACES DEMANADES: 
De 4 a 6 persones. 
La idea és que hi puguin haver 
dues persones voluntàries cada 
dia de dilluns a dijous. 

DATA INICI DEL VOLUNTARIAT: 
Durant tot el curs escolar  

HORARI: 
Des de les 16.00 a les 17:30h 
pels adolescents. 
Des de les 17:00 a les 18:30h 
als infants de les escoles. 

ACTIVITAT PUNTUAL O PERMANENT: 
Permanent 
Tot i que les persones que puguin col·laborar 
durant un temps,també serà benvingut 

CONTACTE: 
Anna Poch. Educadora social encarregada de les escoles apoch@actua.coop 
Judit Carretero. Educadora social dedicada als instituts jcarretero@actua.coop 
Telèfon de contacte: 938915632 
 
OBSERVACIONS: 
Caldria una reunió prèvia i validació per part de la direcció del CRAE. La persona 
voluntària ha de tenir el certificat negatiu de delictes sexuals que es demana en 
pocs minuts via on-line. 
Cal tenir en compte que son 27 infants i adolescents,nens i nenes amb 
discontinuïtats educatives i que en ocasions pot ser difícil treballar la constància en 
el reforç escolar. 
Tot i així,és una activitat molt agraïda. 
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