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I. PERFIL I FUNCIONAMENT DEL VOLUNTARIAT DE BRAVAL 
 
El voluntariat de Braval són persones (estudiants universitaris o de formació 
professional, professionals i jubilats) amb voluntat d'esdevenir un referent (educador) 
per als infants i joves que participen en els nostres programes i capaços d'assumir un 
compromís estable des de la seva incorporació fins al final del curs acadèmic. El 
compromís desinteressat i estable dels voluntaris és fonamental per assolir els objectius 
que ens proposem. D'altra banda, el voluntari es compromet a rebre la formació 
oportuna per al desenvolupament eficaç de la seva tasca. 
 
El treball de promoció socioeducativa que, gràcies als voluntaris, desenvolupem durant 
el curs acadèmic pivota fonamentalment sobre equips esportius (actualment 6 de 
bàsquet i 6 de futbol-sala) que participen en la lliga organitzada pel CEEB (Consell de 
l'Esport Escolar de Barcelona). A l'estiu i vacances tenen lloc altres programes i 
activitats que donen continuïtat a la tasca educativa desenvolupada durant el curs. 
 
La majoria dels voluntaris s'integren dins d'un equip de voluntaris que al seu torn 
desenvolupa diferents funcions dins d'un equip esportiu: delegat, entrenador, tutor 
acadèmic, etc. Actualment hi ha 12 equips de voluntaris corresponents als 6 equips de 
bàsquet i 6 de futbol-sala. Amb el suport del delegat, els diferents voluntaris es 
coordinen per incidir en la millora personal de cada participant. 
 
Alguns voluntaris, però, desenvolupen tasques transversals de suport a diversos equips 
esportius a través d’altres programes socioeducatius (llengua bàsica, reforç acadèmic, 
tallers, robòtica, etc.) o s'impliquen en les tasques administratives o de promoció de 
Braval. 
 
El treball del Comitè de Braval, actualment compost per tres persones voluntàries, 
consisteix especialment en facilitar el treball de cada un dels voluntaris dotant-li el 
suport necessari, així com assegurar el correcte funcionament de cada equip de 
voluntaris. Per a això comptem amb el suport dels delegats i amb l'experiència 
desenvolupada al llarg dels 20 anys de funcionament de Braval. 
 
 
 
II. OPORTUNITATS DE VOLUNTARIAT DURANT EL CURS ACAD ÈMIC 
 
1. PROGRAMA ESPORTIU MULTIÈTNIC 
 
Els voluntaris desenvolupen els diversos treballs -delegat, entrenador, tutor acadèmic i 
delegat de camp- que comporta un equip esportiu, amb l'objectiu final de la millora 
personal i acadèmica o professional dels participants. Ja que a Braval l'esport és el mitjà 
bàsic amb què comptem per fomentar la millora personal, els voluntaris no perden de 
vista la seva condició d'educadors, buscant generar amb cada un dels participants un 
tracte de confiança que no està en absolut contraposat amb l'exigència. 
 
Els infants i joves que s'inscriuen a Braval es comprometen, amb l'autorització dels seus 
pares o tutors, a participar en les activitats del seu equip com a mínim 3 vegades per 
setmana: el dia de l'entrenament, el dia de l'estudi seguit de la reunió d'equip i el dia del 
partit de competició. Aquests compromisos s'expliquen tant als pares o tutors dels 
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participants en el moment de la inscripció i se'ls van recordant periòdicament a tots dos. 
Tots els voluntaris i, especialment el delegat, vetllen perquè els participants vagin 
assumint lliurement aquests compromisos. 
 
Als pares o tutors se'ls demana específicament que assisteixin trimestralment a la reunió 
informativa i de formació organitzada per la nostra Escola de Famílies, en la qual 
s'aborden els objectius trimestrals del programa 1@1 de millora personal de Braval, així 
com continguts específics per ajudar-los en la seva responsabilitat com a principals 
educadors. També el delegat d'equip tracta de reunir-se trimestralment amb ells en una 
entrevista personal per coordinar el treball que desenvolupem a Braval amb el que es fa 
a casa. 
 
El dia d'estudi i reunió d'equip és un moment clau per assegurar els objectius que ens 
proposem. D'una banda, a través del compromís adquirit a l'inici de curs pel participant 
de venir a estudiar un dia a la setmana a Braval aquest pot anar desenvolupant uns 
hàbits d'estudi. Alhora, els tutors acadèmics ofereixen en particular un exemple personal 
positiu a joves que gairebé mai coneixen persones en condicions d'ajudar-los, per 
seguir-los, donar-los suport i motivar-los en els seus estudis i que descobreixin que 
aprendre pot ser divertit i gratificant. D'aquesta manera s'afavoreix la seva superació 
personal, millorant la pròpia autoestima, i es fomenten inquietuds intel·lectuals així com 
horitzons professionals. 
 
A la reunió d'equip es desenvolupen els aspectes tècnics relacionats amb el futbol-sala o 
el bàsquet així com el pla de millora personal, que incideix trimestralment en 5 
competències personals adaptades a l'edat dels participants que fomenten el 
coneixement propi.  
 
Amb el suport del delegat, els diferents voluntaris es coordinen per seguir a cada un dels 
participants i impartir el contingut del pla de millora personal ajudant-los a assolir les 
diverses competències. 
 
Tots els voluntaris, independentment de la funció que desenvolupin, promouen que els 
nois vagin adquirint hàbits d'estudi i, per tant, s'acostumin a venir a estudiar o fer els 
deures a Braval fora de l'horari mínim establert. També els voluntaris miren de detectar 
necessitats específiques dels participants per facilitar-los l'èxit personal, acadèmic o 
professional a través d'alguns dels altres programes que realitzem. 
 
El delegat de l'equip manté per tant una comunicació molt fluïda amb l’equip directiu 
per mirar de preveure i resoldre satisfactòriament les diferents dificultats sorgides dins 
de l'equip de voluntaris, així com per assegurar els objectius educatius que ens 
proposem. La comunicació del delegat amb la família o tutors del noi és crucial ja que 
aquests són els principals interessats i responsables de la seva millora personal. 
 
Disponibilitat del voluntariat  
 
DELEGAT: de dilluns a divendres, de 18-20 h., dissabtes 10-12 h. (3 dies a concretar), 
10 hores setmanals. 
 
ENTRENADOR: de dilluns a divendres, de 18-20 h., dissabtes 10-12 h. (3 dies a 
concretar), 6 hores setmanals. 
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TUTOR ACADÈMIC: de dilluns a dijous, 18-20 h., (1 dia a concretar), 2 hores 
setmanals. 
 
DELEGAT DE CAMP: de dilluns a divendres, de 18-20,30 h., dissabtes 9-12 h. (1 dia a 
concretar), 2 hores setmanals. 
 
 
2. PROGRAMA LLENGUA BÀSICA 
 
A través d'aquest programa els voluntaris ensenyen els coneixements fonamentals 
(vocabulari, conversa ...), tant en castellà com en català, a nois nouvinguts al nostre país 
que li permeten una primera relació social o millorar la seva capacitat de relacionar-se. 
 
Disponibilitat.  De dilluns a dijous, 18-20 h., 1 hora setmanal. 
 
 
3. AJUDA A L'ESTUDI 
 
A través d'aquest programa els voluntaris fan un seguiment acadèmic setmanal d'un o 
diversos participants oferint el seu suport en aquelles matèries en les quals troba 
especial dificultat i ajudant-lo a millorar i fomentar les seves tècniques i hàbits d'estudi. 
 
Disponibilitat.  De dilluns a dijous, 18-20 h., 1 hora setmanal. 
 
 
4. TALLERS 
 
En base als seus coneixements i aptituds, els voluntaris col·laboren en la planificació, 
organització i desenvolupament d'un taller socioeducatiu complementari (noves 
tecnologies, ofimàtica, música, anglès, teatre, cinema, guitarra, art, manualitats, màgia, 
etc.) a la activitat principal de Braval. 
 
Disponibilitat.  De dilluns a dijous, 18-20 h., 1 hora setmanal. 
 
 
5. ROBÒTICA 
 
Durant el primer trimestre del curs acadèmic s'organitzen diversos equips de robòtica 
distribuïts per edats amb l'objectiu de presentar-se al concurs internacional First Lego 
League. Els voluntaris, preferiblement amb estudis d'enginyeria, col·laboren en la 
planificació i el desenvolupament de l'activitat. 
 
Disponibilitat.  Divendres 18-20 h. o dissabtes 11-13 h. (a concretar), 2 hores setmanals 
durant el primer trimestre fins la data de competició. La fase regional del concurs, 
depenent de les categories, acaba els mesos de desembre o gener. 
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6. PROGRAMA OCUPACIONAL 
 
El programa ocupacional ofereix assessorament, orientació (mentoring) i formació, així 
com una borsa de treball, als participants de Braval que han complert 14 anys i que 
comencen a plantejar-se el seu futur acadèmic o professional. També brinda suport a 
estudiants (universitaris o de formació professional) i a joves professionals. 
 
Mitjançant el mentoring, els voluntaris es converteixen en un coach i orienten els 
participants en els seus estudis fomentant la motivació, il· lusió i aspiracions 
professionals. Els voluntaris també els assessoren en els seus estudis post-obligatoris 
(batxillerat, formació professional, universitat), de formació contínua, així com en les 
dificultats que es puguin trobar en l'acompliment de la feina. Com guió de fons, els 
voluntaris tenen en compte en les seves sessions de mentoring les competències 
personals recollides en el programa 1 @ 1 de millora personal, de manera que 
l'orientació professional sempre està vinculada amb el creixement personal del 
participant. 
 
La formació específica (sessions i xerrades sobre metodologia, estudis, carreres 
professionals, habilitats en la recerca d'ocupació o en la creació d'un negoci, participació 
en fires de formació, visites a professionals i empreses, etc.) que planifiquen i 
imparteixen els professors del programa ocupacional constitueixen un complement 
pràctic a l'orientació i desenvolupament de cada un dels participants. 
 
La formació es desenvolupa a partir de les necessitats específiques detectades en els 
participants i tenint en compte l'oferta formativa impartida per altres organitzacions 
públiques o privades. El programa ocupacional no tracta de competir amb altres escoles 
sinó que es deriva als participants cap a aquells cursos ja existents que puguin suposar 
una empenta en la seva carrera acadèmica i professional. D'aquesta manera, es fa de 
nexe entre el participant i les ofertes formatives mitjançant l'orientació i el seguiment. 
 
La borsa de treball recull oportunitats laborals (pràctiques de formació, substitucions, 
ofertes de feina, etc.) que faciliten als participants la incorporació gradual o indefinida 
en el món laboral. La borsa de treball es nodreix dels contactes professionals 
desenvolupats pels voluntaris així com dels convenis amb empreses signats per Braval. 
 
Disponibilitat.  La formació del programa ocupacional es desenvolupa un dia a la 
setmana, a concretar depenent del programa formatiu establert a l'inici del curs 
acadèmic. 
 
 
 
 
III. OPORTUNITATS DE VOLUNTARIAT DURANT L'ESTIU 
 
7. CASAL I COMBINAT D'ESTIU 
 
Durant 4 setmanes el mes de juliol, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 18,00 h, 110 
infants i joves de 7 a 17 anys, organitzats en equips d'edat homogènia, participen en un 
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programa d'estiu on es combinen els aspectes culturals, esportius i convivencials amb 
excursions i activitats de coneixement del país l'objectiu final és la millora personal. 
 
Els voluntaris, depenent del seu perfil específic i disponibilitat, desenvolupen diferents 
tasques (cap d'equip, monitor d'equip, monitor de taller -informàtica, música, anglès, 
teatre, cinema, guitarra, màgia, etc.-, monitor d'estudi encarregat de ajudar els 
participants amb els deures d'estiu, etc.) i assumeixen un compromís estable durant el 
temps pactat prèviament amb Braval. 
 
Tots els voluntaris participen en una jornada de formació que té lloc previament al 
començament de les activitats. 
 
Disponibilitat.   
 
CAP D'EQUIP: de dilluns a divendres, de 8,45-18,15 h, 9,30 hores diàries, 47,5 hores 
setmanals, disponibilitat durant les 4 setmanes que dura el casal. 
 
MONITOR D'EQUIP: de dilluns a divendres, de 8,45-18,00 h, 9,15 hores diàries, 46 
hores setmanals, disponibilitat durant un mínim de 2 setmanes que dura el casal. 
 
MONITOR DE TALLER: de dilluns a divendres, de 10-12 h. o de 15-17 h., 2 dies a 
concretar, 4 hores setmanals durant el temps previst que duri el taller. 
 
MONITOR D'ESTUDI: de dilluns a divendres, de 10-12 h. o de 15-17 h., 2 dies a 
concretar, 4 hores setmanals. 
 
SUPORT LOGÍSTIC: de dilluns a divendres, 8,45-11 h o 16,45-19 h. 
 
 
 
IV. ALTRES OPORTUNITATS DE VOLUNTARIAT 
 
Per canalitzar l'experiència i capacitat de gestió de professionals o estudiants, Braval 
ofereix l'oportunitat de realitzar treballs voluntaris de consultoria, promoció, gestió i 
administració per a projectes específics o per assegurar el correcte funcionament dels 
diferents programes. 
 
A continuació detallem alguns dels possibles projectes a liderar per equips de 
voluntaris. En el cas de ser projectes de nova creació la disponibilitat dels voluntaris 
dependrà de la seva entitat i s'establirà a l'inici del mateix. 
 
Disponibilitat.  De dilluns a divendres, 10-13 h. o 17-20 h., 3 hores setmanals. 
 
 
8. ESTRUCTURACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL 
Revisió dels processos de gestió i establiment d'indicadors amb la finalitat de millorar el 
funcionament de l'entitat. 
 
 
9. PLA DE CAPTACIÓ DE FONS 
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Seguiment del pla de captació de fons (públics i privats) com a base d'estabilitat de 
l'organització. Cerca de subvencions i patrocinis, elaboració de sol·licituds i posterior 
justificació. 
 
10. PLA DE COMUNICACIÓ 
Diagnòstic i disseny dels sistemes d'informació i comunicació actuals tant dins de 
l'organització com entre els seus diferents públics d'interès. Seguiment del pla de 
comunicació. 
 
 
11. PROGRAMA DE GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT 
Seguiment del programa de gestió de voluntaris. 
 
 
12. ACTIVITATS DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL 
Disseny i desenvolupament d'activitats que dotin a l'organització d'una major presència 
institucional i suport al barri del Raval, a la ciutat de Barcelona, a Catalunya i Espanya. 

• Disseny i desenvolupament de la festa anual de Braval 
• Disseny i desenvolupament d'esdeveniments solidaris amb l'objectiu 

d'incrementar el nombre de petits donants de Braval 
• Disseny i desenvolupament d'una campanya publicitària per captar nous 

donants a nivell estatal 
• Disseny i desenvolupament d'elements de comunicació institucional 

 
 
13. SUPORT LOGÍSTIC 
Alguns voluntaris col·laboren amb el Comitè de Braval desenvolupant diferents tasques 
administratives i de gestió per assegurar el correcte funcionament dels diferents 
programes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

V. QUADRE RESUM D’OPORTUNITATS DE VOLUNTARIAT 
 
 
 
 

 

PROGRAMES 
DURANT EL CURS 

ACADÈMIC 
 

FUNCIÓ DISPONIBILITAT 

   

delegat 

 

de dilluns a divendres, 18-20 h, dissabtes 10-12 h (3 
dies a concretar), 10 hores setmanals. 
 

entrenador 

 

de dilluns a divendres, 18-20h, dissabtes 10-12 h (3 
dies a concretar), 6 hores setmanals. 
 

tutor 
acadèmic 

 

de dilluns a dijous, 18-20 h (1 dia a concretar), 2 
hores setmanals. 
 

ESPORTIU 
MULTIÈTNIC 

delegat de 
camp 

 

De dilluns a divendres, 18-20 h, dissabtes 10-12 h (1 
dia a concretar), 2 hores setmanals. 
 

   

LLENGUA BÀSICA professor 
 

de dilluns a dijous, 18-20 h, 1 hora setmanal. 
 

AJUDA A 
L’ ESTUDI 

professor 
 

de dilluns a dijous, 18-20 h, 1 hora setmanal. 
 

SALA D’ESTUDI monitor 
 
 

de dilluns a dijous, 18-20 h, 1 hora setmanal. 
 

TALLER monitor 
 
 

de dilluns a dijous, 18-20 h, 1 hora setmanal. 
 

ROBÒTICA monitor 

 

divendres, 18-20 h o dissabte 11-13 h (a concretar), 
2 hores setmanals durant el primer trimestre fins la 
data de competició. La fase regional del concurso, 
depenent de les categories, acaba el desembre o 
gener. 
 

       
 

OCUPACIONAL professor 

 

la formació del programa ocupacional es 
desenvolupa un dia a la setmana a concretar 
depenent del programa formatiu establert a l’inicio 
del curso acadèmic. 
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PROGRAMES 
DURANT L’ESTIU 

 

FUNCIÓ DISPONIBILITAT 

   

Cap d’equip 

 

de dilluns a divendres, 8,45-18,15 h, 9,30 
hores diàries, 47,5 hores setmanals, 
disponibilitat durant les 4 setmanes que dura 
el casal i el combinat 
 

monitor 
d’equip 

 

de dilluns a divendres, 8,45-18 h, 9,15 hores 
diàries, 46 hores setmanals, disponibilitat 
durant un mínim de 2 setmanes. 
 

monitor de 
taller 

 

de dilluns a divendres, 10-12 h o de 15-17 h, 
2 dies a concretar, 4 hores setmanals durant 
el temps previst que duri el taller. 
 

monitor 
d’estudi 

 

De dilluns a divendres, 10-12 h o de 15-17 h, 
2 dies a concretar, 4 hores setmanals. 
 

CASAL I COMBINAT 
D’ESTIU 

Suport  
logístic 

 

de dilluns a divendres, 8,45-11 h o 16,45-19 
h. 
 

   

 

ALTRES 
OPORTUNITATS DE 

VOLUNTARIAT 
 

FUNCIÓ DISPONIBILITAT 

   

SISTEMES DE GESTIÓ 
I CONTROL 

consultor 

 
dependrà de l’entitat de cada projecte i 
s’establirà a l’inici del mateix 
 

CAPTACIÓ DE FONS consultor Ídem. 
PLA DE COMUNICACIÓ consultor Ídem. 

GESTIÓ DE 
VOLUNTARIAT 

consultor Ídem. 

ACTIVITATS DE 
PROMOCIÓ 

INSTITUCIONAL 

promotor i 
gestor 

Ídem. 

SUPORT LOGÍSTIC administrador 

 

de dilluns a divendres, 10-13 h o 17-20 h, 3 
hores setmanals 
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VI. CONDICIONS DEL COMPROMÍS DEL VOLUNTARIAT 
 
 
Establiment del compromís  
1. La persona voluntària i Braval signaran la fitxa de compromís. 
2. S’establirà la durada, les funcions i les condicions del voluntariat. 
3. La feina del voluntariat no substitueix els llocs de treball estables per a la prestació de 
serveis. 
 
Drets de la persona voluntària  
1. Conèixer els drets que es desprenen dels estatuts i els reglaments de Braval. 
2. Que l'entitat respecti el compromís adquirit amb la persona voluntària.  
3. Poder acreditar suficientment la capacitació i la feina feta davant de tercers, de Braval 
i dels beneficiaris.  
4. Seguir un procés de formació permanent necessari per mantenir la qualitat dels 
serveis.  
5. Gaudir d’una assegurança contra qualsevol risc que pugui representar la prestació 
voluntària de serveis cívics i socials, tant a la seva persona com a tercers.  
6. Ser compensat per les despeses que suposi la prestació de serveis voluntaris.  
7. Fer propostes, suggeriments i comentaris i ser escoltat.  
8. Participar en la presa de decisions que l’afectin per efectuar l’acció voluntària.  
9. Gaudir d’un tracte igual a la resta de voluntaris i de professionals remunerats de 
l’entitat.  
 
Deures de la persona voluntària  
1. Complir amb el compromís adquirit.  
2. Rebutjar qualsevol contraprestació material que pugui rebre per part del beneficiari o 
d’altres persones.  
3. Mantenir en la confidencialitat les informacions que pugui obtenir del beneficiari o 
d’altres persones.  
4. Informar l’entitat, el seu cap, etc., de qualsevol incidència que succeeixi.  
 
Finalització del compromís  
El compromís de voluntariat finalitzarà:  
1. Per l’acabament del termini concertat.  
2. Per incompliment manifest de qualsevol part dels seus deures.  
3. Per impossibilitat de compliment de la tasca o de les tasques ofertes.  
4. Per extinció de l’entitat.  
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