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definicions

Voluntariat: conjunt de persones que de forma lliure i 
sense compensació econòmica efectuen, dins del marc 
d’una organització estable i democràtica, una prestació 
de serveis cívics o socials, que comporti un compromís 
d’actuació a favor de la societat i la persona.

Persona voluntària: aquella que de manera 
desinteressada i generosa dedica part del seu temps 
lliure al servei dels altres o a interessos socials i 
col·lectius, sigui de manera puntual o continuada.



motivacions...



agents vinculats a l’entitat



l’experiència voluntària



comunicació amb el voluntariat



la comunicació amb el voluntariat



possibles mecanismes de comunicació
amb el voluntariat

• Pàgina web
• Butlletins interns
• Butlletins externs
• Reunions periòdiques o trobades específiques
• Tramesa d’informació per e-mail o correu postal
• Tauler d’anuncis: en un espai físic de l’entitat
• Intranet
• Trobades informals



cicle del voluntariat



pla de voluntariat



Coordinador/a voluntariat



Funcions coordinador/a voluntariat

• Representació institucional del voluntariat

• Sistematització processos

• Gestió administrativa del voluntariat

• Coordinació del procés de selecció

• Recerca nous canals de captació voluntariat

• Concretar la tasca del voluntariat a l’organització

• Potenciar la motivació del voluntariat

• Estructuració de la formació del voluntariat

• Facilitar comunicació i coordinació entre voluntariat

• Vetllar per la participació del voluntariat en l’entitat

• Responsabilitzar-se de l’avaluació i el seguiment periòdic

• Establir vies transversals de reconeixement 

• Articulació de les relacions voluntariat  personal remunerat



Aptituds coordinador/a voluntariat

• Lideratge i coordinació d’equips

• Capacitat de motivar i valorar la tasca dels equips de 
voluntariat

• Comunicació i relació amb tot tipus de persones

• Treball en equip

• Capacitat d’adaptació a noves necessitats
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motivació
FACTORS QUE AFAVOREIXEN LA MOTIVACIÓ FACTORS QUE DIFICULTEN LA MOTIVACIÓ

 Comprendre i conèixer feina a desenvolupar.

 Proporcionar recompenses i lloances.

 Tasques que  el desafiament, la 

responsabilitat i la llibertat.

 Afavorir la creativitat.

 Involucrar-les en la solució dels problemes.

 Ajudar el desenvolupament d’habilitats 

personals.

 Indicar com la seva tasca contribueix a 

l’assoliment dels objectius de l’organització.

 Intervenir en els conflictes que dificulten el 

desenvolupament de les tasques assignades.

 Mitjans adequats per desenvolupar les 

tasques eficaçment.

 Definir deficientment la feina i objectius a 

desenvolupar.

 Supervisar inadequadament les tasques.

 No donar resposta sincera a les qüestions 

plantejades.

 Adoptar decisions unilaterals.

 No estar disposat a acceptar noves idees.

 Ocultar la veritat.

 No donar elogis pel treball ben realitzat.

 Assignar treballs avorrits o tediosos.

 No explicitar els reconeixements.

 No establir comunicació entre els diferents 

nivells.

 Sentiment de no formar part de l’equip.

 Forta crítica cap el treball.



Fitxa: el paper de la persona 
coordinadora del voluntariat



Els equips de treball



Juguem???

Objectiu: Heu de construir l’estructura més alta

Com?
- En equips de 4 persones

Temps?
- Teniu 18 minuts

Cada equip teniu:
- 20 espaguetis
- 1 metro de cinta aïllant
- 1 metro de cordill
- 1 núvol

http://www.online-stopwatch.com/


els equips i els grups de treball

GRUP DE TREBALL: conjunt de persones que realitzen una 
tasca semblant dins d’una organització, solen estar properes 
i tenen un mateix cap.

EQUIP DE TREBALL: conjunt de persones amb habilitats 
complementàries compromeses amb una meta i amb uns 
objectius comuns.

EQUIP GRUP

¿Qué es el trabajo en equipo.mp4


característiques de l’equip de treball



diferències entre equip i grup de treball

EQUIP DE TREBALL GRUP DE TREBALL

- Propòsit comú, derivat de necessitats i fites 

comunes. 

-L’equip respon en conjunt del treball realitzat.

-Rols diferents, complementaris i dependents.

-Cadascú té un objectiu individual però 

necessiten col·laborar tots amb tots per 

aconseguir l’èxit.

-Rols interactuen per aconseguir un objectiu en 

comú.

-No hi ha pràcticament jerarquia: cap d’equip i 

col·laboradors.

-És fonamental la cohesió.

-Ha d’haver-hi confiança per delegar 

responsabilitats.

-Cada persona del grup respon del seu 

treball. No depenen del treball dels 

companys. La responsabilitat final és de la

persona de màxima autoritat.

-Rols independents, no complementaris.

-Tots els membres tenen una formació 

similar.

-Cada persona pot tenir la seva manera de 

treballar.

-El grup de treball s’estructura per nivells 

jeràrquics (autoritat formal).



per què treballar en equip?

 Per redistribuir les càrregues de treball
 Per reforçar les capacitats individuals
 Per afavorir la participació i implicació
 Per la diversitat de punts de vista
 Per la capacitat d’afrontar amb èxit les tasques complexes i 

interdependents

A tenir en compte:
 Lentitud
 Conformisme i reducció de crítica
 Control i manipulació per part d’una minoria
 Reducció de l’esforç individual
 Responsabilitat difusa





 El castell és l’objectiu però gaudir fent-lo és el resultat desitjat
 No cauen de manera òbvia; sovint no és possible determinar el 

causant d’una caiguda i mai existeix el responsable d’un èxit
 Si són massa rígids, es trenquen
 És precisament la diversitat que hi ha als castells el que permet 

realitzar la construcció
 Cal aconseguir ritmes homogenis per tancar la pinya.
 Si algú està còmode és perquè algú està incòmode i patint.
 Una bona pinya té efecte psicològic per a tota la colla.
 Dura a la plaça menys de 3’ però implica 4-6h/setmana d’ assaig
 El públic és partícip per a la construcció del castell
 Indicacions del cap de colla directes, curtes i en positiu
 Valoracions sempre de forma global
 Si falta una persona, la colla no pot deixar d’actuar

l’experiència
(Francesc Beltri i Carles Mendieta )



equip de treball

FUNCIONA ADEQUADAMENT 

QUAN...

NO FUNCIONA 

ADEQUADAMENT QUAN...

 Tots els membres coneixen el que 

s’espera d’ells 

 Es comparteix la missió

 La missió és realista i es pot aconseguir

 Els objectius són clars a curt termini

 Hi ha flexibilitat en els procediments

 Comunicació oberta

 Hi ha sentiment de pertinença

 Hi ha habilitat per a detectar i gestionar 

els conflictes

 Hi ha claredat en la determinació de 

rols i lideratge compartit

 Hi ha discussions freqüents respecte al 

que s’ha de fer

 Hi ha sentiments derrotistes quan no 

s’assoleixen els objectius

 Hi ha falta de progrés i, per tant, de 

frustració

 No hi ha iniciatives



líder - coordinador/a

LÍDER CAP?



Líders vs caps



líder - coordinador/a

ACTITUDS COMPETÈNCIES APTITUDS

• Just.

• Defensor de l’equip. 

• Treballador.

• Exigent.

• Humà.

• Respectuós.

• Organitzador.

• Decidit.

• Confiat en el seu 

equip.

• Organitzar l’equip.

• Procurar recursos.

• Cohesionar l’equip.

• Vigilar per 

l’acompliment dels 

objectius i fites.

• Supervisar el treball.

• Centralitzar la relació. 

equip-organització.

• Motivació i lideratge

• Comunicació

• Negociació

• Gestió del temps

• Gestió del canvi

• Gestió de la 

precarietat

• Orientació a resultats



líder - coordinador/a

ESTIL PRINCIPIS AVANTATGES RISCOS

AUTORITA

RI

-Fa complir les ordres

-Decisions unilaterals-

Persona > grup

-Domini en situacions 

greus o urgents

-Impressiona als 

adversaris

-Crea oposició

-Coarta iniciatives-

Promou conformisme

NEGOCIAD

OR

-Decisions negociades

-Actitud flexible, 

diplomàtica, 

habilidosa-Persona = 

grup

-Afavoreix intercanvis

-Reforça aliances

-Obre espai al diàleg i a 

les iniciatives

-Fa fràgils als vacil·lants

-Sensació de poca 

fortalesa

-Pot perdre objectius

inicials

DINAMITZ

ADOR

-Es decideix en grup

-Actitud entusiasta, 

optimista, comunitari-

Persona < grup

-Clima positiu

-Crea sinergies

-Desenvolupa sentiment 

de pertenyença

-Pren reptes

-Oblida interessos propis

-Infravalora dificultats



els rols



cicle de vida de l’equip de treball



Eines i Recursos



eines per la dinamització d’equips

Tipus de dinàmiques:

• Dinàmiques de presentació
• Dinàmiques divisòries
• Dinàmiques de coneixement
• Dinàmiques de confiança
• Dinàmiques de comunicació
• Dinàmiques de cooperació física
• Dinàmiques d’avaluació

... I mil més!



eines per la dinamització d’equips

• Fòrum  Projecte de visió futura
• Conferència  Simpòsium
• Xiuxiueig  Servei d’estat major
• Debat dirigit  Procés de l’incident
• Debat públic  Tècnica del risc
• Seminari  Sessió del tribunal
• Entrevista  Phillips 6/6
• Entrevista col·lectiva  Rol playing
• Clínica del rumor  Pluja d’idees
• Comissió  Estudi de casos
• Panell  Jornades
• Petit grup de discussió  Taula rodona
• Discussió de gabinet  Simulació
• Tècnica del grup nominal



eines en entorns virtuals

Google agenda yousendit
Prezi

Doodle wiki
Mindmaps

Todoist
Teamviewer Flickr

Drive… Google docs Slideshare
wetransfer

Dropbox
Teambox Blog

Evernote
Facebook

Twitter Skype Skydrive



gestió de les reunions d’equips

Compte amb la reunitis!!!

Coses a tenir en compte:
• Ens reunim per comunicar-nos
• Tipus de reunions
• Convocar la reunió
• El grup de reunió
• Els “personatges”
• El lloc, el material i el temps:
• La mecànica de les reunions
• Petits grups de treball
• Prendre nota de les conclusions
• El paper del coordinador/a o moderador/a
• El conflicte a la reunions
• La preparació de les reunions
• I després de la reunió... Què?



gestió de les reunions d’equips

Compte amb la reunitis!!!

Coses a tenir en compte:
• Ens reunim per comunicar-nos
• Tipus de reunions:

• Informatives, consultives, decisòries, formatives
• Generadores d’idees
• Formals, informals

• Convocar la reunió: qui, on, quan, què… (delimitar temps!)
• El grup de reunió
• Els “personatges”
• El lloc, el material i el temps

• Lloc: horitzontalitat, amplitut, mobilitat, mobiliari adequat i còmode, 
lluminositat, climatització, insonoritat, aïllament, mitjans tècnics



gestió de les reunions d’equips

Compte amb la reunitis!!!

Coses a tenir en compte:
• La mecànica de les reunions
• Petits grups de treball
• Prendre nota de les conclusions
• El paper del coordinador/a o moderador/a:

• Preguntar, recollir, sintetitzar
• El conflicte a la reunions
• La preparació de les reunions
• I després de la reunió... Què? Acta, memòria

Consells:
• Menjar, beguda... ● Pauses
• RR audiovisuals ● Reunions virtuals
• Reunions itinerants



Eines de comunicació per la 
prevenció i/o resolució de 

conflictes



Escolta activa



eines de comunicació 
per la resolució de conflictes

• Escolta activa

• Empatia

• Assertivitat

• Comunicació verbal i no verbal

• Preguntes informatives

• Clarificar percepcions

• Paràfrasi

• Reformulació

• Projectar-se cap al futur, aprenent del passat



escolta activa

Escolta activa és...

• Més que sentir-hi
• Posar atenció en l’escolta
• Interès i disponibilitat per veure què hi ha darrera les 

paraules (comunicació no verbal)
• Centrar-se en l’altra persona
• Respecte al que l’altre diu i/o pensa
• De tant en tant, parafrasejar i resumir
• Importància de la presència física, l’actitud i la comunicació 

no verbal



escolta activa
M’estàs escoltant No m’estàs escoltant

Em dónes suficient espai per adonar-me 

del que m’està succeint

Em permets que jo prengui les meves 

decisions tot i que pensis que poden estar 

equivocades

Retens el desig de donar-me consells

No et carregues el meu problema si no que 

em permets encarar-lo al meu estil

T’interesses per mi

Acceptes el que et dic sense jutjar-me

Em dius que em comprens abans que jo 

acabi la meva explicació

M’interromps abans que acabi de parlar i 

ignores o jutges missatges importants que 

et faig arribar

Et fixes en detalls superflus de la informació

Et converteixes en emissor quan hauries de 

ser receptor

Em dónes la “solució” al meu problema 

abans que acabi d’explicar-te’l

No pares prou atenció i al mateix temps 

estàs parlant amb alguna altra persona

No t’interessa saber com em sento



Empatia



empatia
PROMOURE EVITAR

Comprendre a l’altre a través d’un procés 

d’escolta activa

Acceptació de l’altre

Entendre’l afectivament, preguntar pels 

seus sentiments

Posar-se en un segon pla (entre 

parèntesis) per comprendre i transmetre 

comprensió

Observar i escoltar

Transmetre amb el cos i els gestos

Transmetre amb les paraules (t’escolto i 

noto que... entenc i comprenc el que 

m’estàs dient...)

La identificació emocional amb l’altre 

La identificació d’un mateix amb l’altre 

degut a experiències passades (també a 

mi...)

Sentir el mateix que l’altre, estar sempre 

d’acord amb l’altre

Oblidar-se d’un mateix (continguts, 

emocions...)



Assertivitat



assertivitat

Tipus de comunicadors:

Agressiu: o manipulador, vol defensar els seus drets imposant; 
expressa sentiments, opinions i emocions per dominar l’altre. A 
qualsevol preu

Passiu: no és conscient o passa dels seus drets, prioritza el dels 
altres o no és capaç d’expressar-ho per por. Se sent incomprès i 
manipulat.

Assertiu: té en compte les necessitats, emocions i pensaments, 
etc els respecta a ell i als altres. No té por de dir el que pensa.



assertivitat

Assertivitat: Actitud que implicar expressar allò que pensem o 
sentim, sense volem imposar les opinions o els nostres desigs, i 
sense deixar que els altres ens imposin els seus. Ens respectem a 
nosaltres mateixos i respectem els altres.

Com fer-ho?

Jo em sento... (planteja les teves emocions)
Quan... (planteja el fet concret que t’afecta)
Perquè... (planteja l’efecte que aquest fet té en la teva vida)
I m’agradaria que... (planteja el canvi desitjat)



Comunicació crítica / 
negativa



comunicació negativa / crítica

O com dir les coses dolentes...
• MAI implicar als altres
• Hem de ser força directes
• Contrast perceptiu
• Dir allò bo/positiu primer
• Afrontar allò violent sense embuts
• No al·ludir a 3es persones
• No al·ludir al passat, plantejar la situació d’ARA/AVUI
• Empatia, flexibilitat, escoltem
• Si el podem ajudar, oferim-li
• Fer seguiment de la situació

Tenim un problema els dos, 
compartim-ho i solucionem-ho junts/es!!



els rumors...
Un ciutadà d’Atenes es va acostar una vegada a Sòcrates per explicar-li un rumor ...
- Sòcrates, et vull a explicar l'última notícia que es comenta a Atenes sobre el nostre amic Plató.
- Abans d’explicar-me-la, diga’m primer: la vas esbrinar tu mateix o només te l'han explicada?
- Me l'han explicada, però la donen per certa!
- Es a dir què no estar totalment segur que sigui certa perquè no ho has pogut verificar-la tu 
mateix; només penses que és certa, és així?
- Efectivament, així és!
- I digues, la transmissió d’aquesta "notícia" beneficia al nostre amic Plató?
- No exactament. De fet, podria perjudicar-lo.
- Sols una altra cosa per acabar, escoltar-la em resultarà profitós d’alguna manera, m’aportarà
quelcom que ara em falta?
- La veritat és que no. No és més que una “notícia”
- Així, i pel que he entès, és tracta d'una notícia que no pots certificar que sigui certa, que no 
beneficia al nostre amic i que no em serà ni una mica útil. Doncs em sembla que, si la noticia no és
certa, ni bondadosa, ni útil no la vull pas saber. I encara et dic més, et recomano que tu també la 
oblidis.

Els rumors no són més que rumors però s’estenen a mesura que afegim llenya al foc; la 
recomanació és garbellar-los; es a dir, fer passar els rumors pel aquest garbell de 3 nivells: cert, 
bondadós i útil. En cas que els rumors no passin el filtre, olvidar-los!



Gestió de conflictes



gestió de conflictes

Un conflicte no és fàcil d’observar.

NO es resolen sols! Tendeixen a anar a pitjor... s’han d’afrontar i 
mai s’han d’amagar o ignorar.

Un conflicte no resolt provoca... ressentiment, hostilitat, pèrdua 
de cohesió del grup, disminució de l’eficiència i del rendiment de 
l’equip, danya l’autoestima de les persones implicades, 
desmotivació i cansament emocional.

Un conflicte ben abordat és una oportunitat de millora. 



diagnòstic de la situació

• Quines són les persones afectades?

• Quina relació hi ha entre elles? 
Història passada, temes pendents...

• Quins objectius i interessos tenen les parts? 

• Qui pot fer el diagnòstic?



tipus de conflictes
TEMA NO CRÍTIC TEMA CRÍTIC

BONA 

RELACIÓ

Solució fàcil

S’accepten les diferències.

Són flexibles.

Buscar la veritat i els fets aïllats de les 

persones (=evitar buscar culpables).

Negociar per arribar a acords 

satisfactoris.

Si el conflicte no es resol, pot 

evolucionar cap a un conflicte crític i 

mala relació de les parts.

RELACIÓ 

DOLENTA

Qualsevol diferència és un 

problema.

Les coses petites es fan 

grans.

Estan a la defensiva.

Estar alerta!

Les diferències són problemes 

insuperables.

Polarització d’opinions.

Negociació a mort.

Final penós i brut.



actituds davant un conflicte

COMPETIDOR

EVASOR COMPACIENT

COL·LABORADOR

ARREGLO AMB 
CONCESSIONS

ASSERTIU

NO ASSERTIU

NO COOPERATIU COOPERATIU



fases de la gestió d’un conflicte

1. Preparació de la negociació

2. Conduir la negociació

3. Revisar i avaluar la reunió un cop acabada



1. preparació de la negociació

• Recopilar tota la informació

• Seleccionar els objectius

• Pensar les alternatives

• Analitzar les parts 

• Fer revisió dels interessos propis i de les parts

• Hem d’aclarir els nostres objectius però també de les parts



2. conduir la negociació

• Durant la reunió concentrar-nos en allò que passa

• Definir les normes de la reunió 

• Capacitat d’escolta i saber posar les bones preguntes

• Deixar l’espai perquè tothom expressi la seva opinió

• Que apareguin les diferents opcions de les parts

• Separar el fet de les persones

• Tancar compromisos durant el procés

• Prestar atenció a les paraules però també a les emocions



3. revisió, avaluació i seguiment

• Fins que no es posen en pràctica els acords pactats, conflicte 
no resolt

• Fer seguiment i consolidar implementació dels punts acordats

• Tot i el bon rotllo al sortir de la reunió... el conflicte no està 
resolt encara!



bibliografia
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Ha estat un autèntic plaer!!

Si voleu contactar amb mi:  
laianik@hotmail.com
laia.bernues@afev.org

MOLTES GRÀCIES!!!
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