
 

 
 

 
 

VALORACIÓ FINAL ACOMPANYAMENT EDUCATIU  
CURS 2014-15 

 
 

Durant el curs 2014-15 han participat en l’Acompanyament Educatiu al municipi de la Seu 

d’Urgell i Castellciutat un centenar d’alumnes: 98 de primària i 14 de secundària. S’ha donat 

d’alta a 71 voluntaris, dels quals 38 són estudiants de 4t ESO, 1r-2n Batxillerat i Cicles 

Formatius de l’Institut Joan Brudieu. Hi ha hagut 8 baixes per motius personals, laborals o 

acadèmics, però també s’han incorporant voluntaris al llarg del curs.  

  

En general es valora positivament l’adequació del calendari i l’horari de l’activitat. La 

periodicitat d’un dia per setmana és insuficient. Aquest curs s’han cobert les substitucions 

de forma interna a cada centre, donat que hi ha hagut prou voluntaris per ampliar grups en 

casos puntuals. L’assistència a primària és bona, a secundària ha estat irregular i ha minvat 

a final de curs. 

 

L’aprofitament de l’activitat es valora positivament malgrat els voluntaris mostren 

desinformació per part dels centres. Agrairien saber què en pensen els tutors i si a nivell 

acadèmic té repercussions. Els voluntaris opinen que els nens podrien aprofitar més 

l’activitat a nivell acadèmic. En quant a les millores en el desenvolupament emocional dels 

nens és difícil fer-ne la valoració, malgrat tot, els voluntaris mostren satisfacció amb el vincle 

afectiu que han establert amb els nens participants. La majoria dels voluntaris valora 

l’experiència com a enriquidora a nivell personal i, en el cas dels més joves, necessària per 

triar un perfil professional en un futur proper.  

 

 

 

PARTICIPACIÓ DE NENS I VOLUNTARIS PER CENTRES 

 

CENTRE PARTICIPANTS BAIXES VOLUNTARIS 

Escola Pau Claris 30 1 18 

Escola Mn. Albert Vives 40 3 17 

Escola la Valira 11 0 5  

Escola Castell-ciutat 1 0 1 

Col·legi La Salle 16 1 10 

Institut Joan Brudieu 14 0 8 

Total 112 5 59 (+ 12 ) 

 



 

 
 

 

VALORACIÓ DE LES ENTITATS 
 

 1. Lliurament de sol·licituds per part dels voluntaris en 

persona, ex: sessió informativa. Comprovació de dades.  

 

2. Signatura de convenis i certificats d’assistència a la 

formació a l’ajuntament. Reduiríem el trànsit de 

carpetes als centres.  

 

3. Ampliar les sessions de formació al llarg del curs per a 

les noves incorporacions de voluntaris.  

 

4. Per als alumnes de l’Institut l’activitat s’inclouria dins del 

Projecte de Servei Comunitari per fer millor el seguiment 

i valoració.  

 

 

 

VALORACIÓ DELS CENTRES 
 

 1. Ampliar els dies de l’acompanyament a 2 per setmana.  

 

2. Reunions d’inici i final de l’activitat per explicar les 

normes de funcionament del centre amb els tutors i els 

voluntaris.  

 

3. Fer una reunió amb les famílies per explicar l’activitat. 

Dignificar-la. 

 

4. Obrir un canal de comunicació directa amb els 

voluntaris. (WhatsApp?)  

 

 

VALORACIÓ DELS VOLUNTARIS 
 

 

1. Més coordinació centre-voluntaris. Falta informació 

sobre els nens i sobre el que es fa a classe. 

 

2. Grups més reduïts de nens per aula i voluntari.  

 

3. Estabilitat dins del grup, no haver de canviar de grup de 

nens.  

 

 



 

 
 

 
 
 
 
QUÈ EN PENSEN? 
 

• “Activitat necessària.” 
 

• “No sé si la feina que fem és eficaç o no però en tot cas la satisfacció que em dóna a mi 
és la part que puc valorar i penso que ha de ser la motivació principal que tinguem els 
acompanyants.” 
 

• “Ha estat entretinguda però a vegades els nens no hi posaven gaire interès i això feia 
que fos una mica difícil.”  
 

• “M’ha suposat un gran aprenentatge i satisfacció personal.” 
 

• “M’ha semblat una activitat molt interessant per poder estabilitzar les desigualtat i 
donar la oportunitat als escolars que ho necessiten fora de l’hora escolar.”  
 

• “Han participat molts voluntaris i molt joves, i per a mi ha estat emocionant que tinguin 
un compromís ja cap a la societat.” 
 

• “No hauria de ser una hora per vigilar els infants.” 
 

• “Amb atenció individualitzada augmenta la seva motivació per l’aprenentatge i els seus 
resultats acadèmics.” 
 

• “Recomano aquesta experiència si tens paciència i t’agraden els nens.” 
 

• “El comportament dels nens, que hi posin més ganes, fer-los entendre que estan allà per 
treballar.” 
 

• “És una activitat molt bona no només per ajudar als nens, si no per madurar.”  
 

• “Activitat molt profitosa si porten deures, i poc profitosa si no en porten.”  
 

• “Fomentar més la participació dels nens que s’apunten (absentisme alt).” (Institut) 
 

• “Control d’assistència: s’hauria de poder comunicar als pares. “ 
 

 

 

 


