ACORD DE VOLUNTARIAT A L’ESCOLA DELS ENCANTS

L’ideari de l’Escola dels Encants es fonamenta en el model d’escola d’educació viva, així, vol ser un
centre inclusiu i acollidor en què participi tota la comunitat educativa amb el propòsit d’aconseguir
una millora global del centre. D’aquesta manera, totes les actuacions de l’equip pedagògic, els
infants, les famílies i els agents educatius del territori s’adrecen a l'assoliment del creixement
educatiu de l'alumnat. Per aconseguir aquest objectiu és necessària la participació activa i la
implicació de tots els qui formem la nostra comunitat.
La família i l’escola tenen funcions complementàries en el procés educatiu, per tant comparteixen
una responsabilitat educativa envers els infants.
Amb aquest ideari, les persones sotasignants, la primera en representació de l’Escola dels Encants i
la segona com a voluntari/a que vol col·laborar amb el centre com a acompanyant dels infants,
arriben al següent acord:
Na Agnès Barba Encarnació, amb DNI 35060128D, com a directora de l’Escola dels Encants,
domiciliada al carrer Castillejos, 180-184 de Barcelona, CP 08013, i
En/Na…

……

……………….……………

…………………..……………………..……núm.

, amb DNI……………
CP

……, domiciliat/da a

de

com a voluntari/a,

MANIFESTEN:
PRIMER.Que el/la voluntari/a coneix els objectius i directrius de l’Escola dels Encants i els mitjans que es fan
servir per dur a terme el Projecte de Voluntariat i n’està d’acord. A més a més, manifesta que no té
cap antecedent penal i que es troba en un

moment personal adient per realitzar un

acompanyament dels infants com es fa a l’Escola dels Encants.
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SEGON: OBJECTE.La intervenció del/de la voluntari/a es concreta en acompanyar els infants en la lliure circulació dels
ambients d’aprenentatge, a l’espai de jardí tot assegurant l’entorn immediat de l’infant, i en els
temps de grup, prestació de servei que no substitueix cap lloc de treball estable i en el que sempre
intervindrà com a assistent/a del personal educatiu de l’ Escola dels Encants, i mai de manera
autònoma.
TERCER: GRATUÏTAT.El/la voluntari/a coneix i accepta expressament que la seva activitat no serà objecte de cap
remuneració.
QUART: RESPONSABILITAT.El/la voluntari/a es compromet a realitzar la seva tasca amb responsabilitat i regularitat, i
a avisar amb l’antelació suficient, en cas d’impossibilitat per acudir a una activitat de les
concertades, per tal de poder ser reemplaçat/da per un/a altre/a voluntari/a
CINQUÈ: CONTINUÏTAT.El/la voluntari/a es compromet a col·laborar amb l’Escola dels Encants dins del marc d’aquest acord
amb una assistència regular durant un trimestre. La seva dedicació i destinació serà únicament
aquella que quedi reflectida a la graella del Projecte de Voluntariat amb la qual treballa l’escola. Si
ambdues parts volen continuar la col·laboració després del termini assenyalat s’entendrà que l’acord
es prorroga automàticament al trimestre següent en la forma que es farà constar a la graella de
voluntaris actualitzada.
SISÈ: FINALITZACIÓ.El compromís de voluntariat finalitzarà:
a)

Per l’acabament d’aquest acord, si no es prorroga.

b)

Per manifest incompliment per qualsevol part dels seus deures.

c)

Per impossibilitat de compliment de la tasca o tasques.
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En tot cas, i pel propi caràcter voluntari de la seva activitat, el/la voluntari/a pot cessar-ne quan ho
desitgi si li sorgeix algun imprevist que no estava contemplat al moment de signar aquest acord. En
aquest cas ho ha de comunicar per escrit a la persona responsable del projecte o a la directora del
centre amb tota l’antelació possible, per tal de tenir temps per trobar un/a substitut/a.
D’altra banda, el/la voluntari/a accepta que, si per alguna raó legítima els seus serveis no són
satisfactoris per a l’Escola dels Encants, aquest centre pugui prescindir-ne. En tot cas, el centre
justificarà per escrit enraonat els motius pels quals prescindeix de la seva col·laboració.
SETÈ: DRETS LEGALS DEL/DE LA VOLUNTARI/A.El/a voluntari/a, segons l’article 6 Títol II de la Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat, te dret
a:
a) Rebre, tant amb caràcter inicial com permanent, la informació, formació, orientació, suport i, si
s’escau, mitjans materials necessaris per a l’exercici de les funcions que se’ls assignin.
b) Ser tractats sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences.
c) Participar activament en l’organització en què s’insereixin, i col·laborar en l’elaboració, disseny,
execució i avaluació dels programes, d’acord amb els seus estatuts o normes d’aplicació.
d) Ser assegurats contra els riscos d’accident i malaltia derivats directament de l’exercici de
l’activitat voluntària, amb les característiques i pels capitals assegurats que s’estableixin per
reglament.
e) Ser reemborsats per les despeses realitzades en l’exercici de les seves activitats.
f) Disposar d’una acreditació identificativa de la condició de voluntari.
g) Dur a terme la seva activitat en les condicions de seguretat i higiene degudes en funció de la
naturalesa i les característiques d’aquella.
h) Obtenir el respecte i el reconeixement pel valor social de la seva contribució.
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VUITÈ: DEURES LEGALS DEL/DE LA VOLUNTARI/A.El/la voluntari/a, segons l’article 7 Títol II de la Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat, està
obligat a:
a) Complir els compromisos adquirits amb les organitzacions en què s’integrin i a respectar-ne els
fins i la normativa.
b) Guardar confidencialitat, quan sigui procedent, de la informació rebuda i coneguda en l’exercici
de la seva activitat voluntària.
c) Rebutjar qualsevol contraprestació material que puguin rebre o bé del beneficiari o d’altres
persones relacionades amb la seva acció.
d) Respectar els drets dels beneficiaris de la seva activitat voluntària.
e) Actuar de forma diligent i solidària.
f) Participar en les tasques formatives previstes per l’organització de manera concreta per a les
activitats i funcions confiades, així com les que amb caràcter permanent es requereixin per
mantenir la qualitat dels serveis que prestin.
g) Seguir les instruccions adequades als fins que s’imparteixin en l’exercici de les activitats
encomanades.
h) Utilitzar degudament l’acreditació i els distintius de l’organització.
i) Respectar i cuidar els recursos materials que posin a la seva disposició les organitzacions.
NOVÈ: OBLIGACIONS LEGALS DE L’ESCOLA DELS ENCANTS AMB EL/LA VOLUNTARI/A.L’Escola dels Encants, segons l’article 8.2 Títol III de la Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat,
es compromet a:
a) Complir els compromisos adquirits amb els voluntaris a l’acord d’incorporació a l’organització.
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b) Acreditar la subscripció d’una pòlissa d’assegurança, adequada a les característiques i
circumstàncies de l’activitat duta a terme pels voluntaris, que els cobreixi dels riscos d’accident i
malaltia derivats directament de l’exercici de l’activitat voluntària, amb les característiques i pels
capitals assegurats que s’estableixin per reglament.
c) Cobrir les despeses derivades de la prestació del servei i dotar els voluntaris dels mitjans
adequats per al compliment de les seves tasques.
d) Establir els sistemes interns d’informació i orientació adequats per a la realització de les tasques
que siguin encomanades als voluntaris.
e) Proporcionar als voluntaris la formació necessària per al desenvolupament correcte de les
activitats.
f) Garantir als voluntaris la realització de les seves activitats en les degudes condicions de seguretat
i higiene en funció de la naturalesa i les característiques d’aquelles.
g) Facilitar al voluntari una acreditació que l’habiliti i identifiqui per a l’exercici de la seva activitat.
h) Expedir als voluntaris un certificat que acrediti els serveis prestats.
i) Portar un registre d’altes i baixes del personal voluntari.

Barcelona, a
Representant de l’Escola dels Encants

Voluntari/a
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