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Tipus de Voluntaris 
 
KINTERESANTE 
QUÈ TE DE BO? 
És tracta d’un tipus de voluntari que tot i que no ajudi gaire, dóna ànims ja que, al 
menys en teoria, demostra un interès per allò que és fa a la associació. Almenys et 
puja la moral. 
QUÈ TE DE NEGATIU? 
El fet que només passi per allà a xafardejar i fer un parell de comentaris 
agradables no significa que ajudi molt a realitzar cap tasca productiva, no és que 
ajudi gaire, només et motiva una mica. 
 
KUANDONÓ 
QUÈ TE DE BO? 
És un voluntari que al menys ajuda una mica, potser no fa molta cosa, però almenys 
saps que la seva ajuda pot ser interessant sempre que el necessitis i ell no tingui 
res a fer. 
QUÈ TE DE NEGATIU? 
És una tipus de voluntari una mica emprenyador. Pots contar amb ell i a la vegada 
no hi pots contar. Apareix i desapareix quan no te res més a fer. No s’acaba de 
mullar del tot quan cal, només quan li va bé a ell / ella. És possible que et deixi la 
feina a mig fer. 
 
ECHUNAMANO 
QUÈ TE DE BO? 
Pots contar amb ell quan fa falta, dóna un cop de mà quan fa falta. Almenys aquest 
tipus de voluntari avisa quan no pot venir o alguna cosa no li va bé fer-la, cosa molt 
important. 
QUÈ TE DE NEGATIU? 
Les seves col·laboracions són esporàdiques, puntuals. No pots contar amb ell per a 
una col·laboració continuada. 
 
ECHIDOSMANOS 
QUÈ TE DE BO? 
Al igual que el Echunamano pots contar amb ell quan fa falta, però aquest apareix 
més sovint. Et pot treure de més d’un problema o situació complicada. Et facilita la 
manera d’entrar en contacte amb ell quan el necessitis, cosa molt útil. 
QUÈ TE DE NEGATIU? 
El fet que no sigui constant i que no puguis endevinar quan vindrà o deixarà de 
venir és un aspecte negatiu d’aquest tipus de voluntari. 
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PUNTUALITO 
QUÈ TE DE BO? 
Aquest tipus de voluntari és molt útil ja que tot i no disposar de molt temps per 
dedicar a la causa, el que té li dedica. A part, saps quan apareixerà i quan no, cosa 
molt útil. 
QUÈ TE DE NEGATIU? 
Té poc temps i per tant les seves intervencions, tot i poder ser molt útils i o 
importants, són moltes vegades breus. Té el temps molt limitat. 
 
INKONDICIONAL 
QUÈ TE DE BO? 
Sempre pots contar amb ell, entengui o no entengui de que va l’activitat, hi estigui 
o no hi estigui d’acord ell és allà 
QUÈ TE DE NEGATIU? 
Per molt implicat i interessat a ajudar que s’estigui sempre és bo estar informat i 
mostrar la teva opinió per tal de millorar o rectificar algunes activitats. Ser una 
mica crític sempre és bo. 
 
SUPERIMPLICADO 
QUÈ TE DE BO? 
Sempre pots contar amb ell, entén i sap tot el que cal sobre les activitats. Pot ser 
molt útil ja que hi posa moltes ganes i està molt motivat. 
QUÈ TE DE NEGATIU? 
Alguns cops, quan algú es pren massa en serio el que età fent no és capaç 
d’apreciar els punts negatius o mancances. Sempre és bo guardar-se una mica 
d’entusiasme i temps per un mateix, no cremar-se. 
 
 
 
KAIKACER 
QUÈ TE DE BO? 
Sempre disposat a ajudat, això sí, si prèviament li expliques amb pèls i senyal el 
que se suposa que ha de fer. 
QUÈ TE DE NEGATIU? 
Li maca iniciativa pròpia, si no li dius que faci una cosa i com fer-la no serveix de 
gaire ja que alguns cops acabaries abans si ho fessis un mateix. 
 
BUSCAPLATA 
QUÈ TE DE BO? 
El rei de les subvencions i la cacera de recursos. Si es tracta d’ajudar en aquest 
camp es tracta de la persona adequada. 
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QUÈ TE DE NEGATIU? 
Fora del camp de la plata no li pots demanar gaire cosa més. No és molt polifacètic. 
 
HABILIDOSO 
QUÈ TE DE BO? 
Té les seves especialitats, les quals fa de meravella. És de gran ajuda sempre que 
el que es faci estigui relacionat amb el que ell domina. 
QUÈ TE DE NEGATIU? 
Està limitat a allò del que és un especialista. Si el treus del seu camp no és que 
pugui ajudar gaire. 
 
PROPAGANDISTA 
QUÈ TE DE BO? 
Està fet tot un relacions públiques. Molt interessant per a fer publiques activitats 
o informar sobre el que fa la entitat. 
QUÈ TE DE NEGATIU? 
Podria ser que el fet de voltar tant amunt i avall explicant les meravelles de 
l’entitat li resti temps per dedicar-se a allò que possiblement sigui més important 
en aquell moment. 
 
EDUCADOR 
QUÈ TE DE BO? 
Està fet tot un pedagog. Molt interessant per saber el que està bé i el que no.  
T’informa sempre que veu alguna cosa que no va bé. Anima als de l’associació i els 
motiva quan tot va bé. 
QUÈ TE DE NEGATIU? 
Costa molt detectar-li alguna cosa negativa a aquest tipus de voluntari. 
Possiblement el seu taló d’Equiles és que possiblement tot ho enfronta des del punt 
de vista pedagògic. Alguns cops s’ha de canviar el color del vidre amb el que es mira 
el mon. 
 
EXPERTO 
QUÈ TE DE BO? 
Entén i sap sobre el tema a tractar, t’aconsella i et proposa bibliografia 
interessant. És un geni en la tècnica. 
QUÈ TE DE NEGATIU? 
El possible problema sorgeix al moment de fer l’activitat, sap molt sobre l’activitat 
i te mola bibliografia, però no sap posar-la a terme. Molta tècnica, però pocs fets. 
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PENSADOR 
QUÈ TE DE BO? 
És un filòsof del voluntariat. T’aconsella i t’informa sobre la millor manera de 
funcionar, ideologies, de veure les coses. 
QUÈ TE DE NEGATIU? 
El principal problema recau en saber distingir un Pensador i un Sabelotodo. A 
vegades la filosofia no ho és tot. 
 
QUIN D’AQUESTS TIPUS DE VOLUNTARI AJUDA MÉS A UNA ENTITAT? 
 
Es fa difícil dir quin d’aquests voluntaris ajuda més a una entitat. Tot voluntari 
ajuda a la seva manera. Alguns passen més temps que els altres desenvolupant o 
pensant activitats, però tot temps i esforç dedicat a una entitat és digne de valor. 
Si cadascú aporta el seu granet d’arena podem aconseguir crear una muntanya. 
 
Si jo hagué d’escollir-ne dos tipus, cosa molt difícil, crec que escolliria un punt 
entre mig entre el Inkondicional i el Superimplicado. Ja he destacat en l’apartat 
superior els pros i els contres que hi veig a cada un d’aquests dos tipus de 
voluntaris, però cal destacar que tots dos són de gran importància en una 
associació. En segon lloc escolliria un híbrid de l’Experto i el Pensador.  
 
 

L’Animador que Volem 
 

En un equip de momitors ens podem 
trobar amb molts i variats tipus 
d’animadors. Com a persones tots som 
diferents i per tant dins d’un grup hi 
hauran difernts postures en el moment 
de treballar. 
 
Les que aquí es mostren són algunes 
d’elles, però, en el meu paré, n’hi ha 
algunes altres que d’alguna o altra 
manera afecten al desenvolupament de 
l’activitat i al funcionament de l’equip 
de monitors. 
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AQUEST NOMÉS VE A DIVERTIR-SE ELL 
COM ACTUAR? 
En una activitat és molt important que l’animador es diverteixi ell també a part 
dels participants, però mai s’ha de posar per damunt la diversió pròpia de les 
obligacions que un te dins un equip de monitors.  Personalment crec que aquest és 
un aspecte que s’ha de deixar ben clar en les reunions quina és la nostra funció com 
a animadors. 
 
QUINA REPERCUCIÓ TE? 
Aquest animador pot provocar que es creï un mal ambient dins l’equip de monitors i 
per tant que no es treballi a gust i com a un equip. Davant els nens, això pot 
comportar una manca de disciplina d’alguns d’ells que se’l prenguin com a model – no 
cal oblidar que un monitor és un model per a molts dels nens i nenes – a part, alguns 
nens poden mostrar-se reticents a participar en les activitats que en que aquest 
animador prengui part. 
 
COM INTERVINDRIA? 
Si es mostra aquest tipus de comportament durant el desenvolupament d’una 
activitat cal parlar amb l’animador en qüestió i  fer-lo adonar-se de que està fent 
malament i intentaria motivar-lo per tal que exercís la seva tasca d’animador tal 
com Déu mana. 
 
AQUESTA NOMÉS HI ÉS QUAN EN TÉ GANES 
COM ACTUAR? 
Possiblement a aquest tipus de monitor li manca una mica de motivació per a 
treballar amb constància i només s’involucra quan ho veu tot de color rosa. No a 
tothom li agrada fer de tot, tothom tenim els nostres gustos i predileccions, però 
hem de ser conscients que no sempre es pot fer el que un vol. 
 
QUINA REPERCUCIÓ TE? 
Aquest animador pot provocar que només es conti amb ell quan se’l vegi motivat o 
que no es conegui si es podrà contar amb ell o no i per tant es prescindeixi d’ell en 
el moment de planificar, desenvolupar o valorar una activitat. Davant els nens, això 
pot comportar una desorientació per part dels nens, que no sàpiguen si poden 
contar amb ell o no, si hi poden confiar, jugar,... 
 
COM INTERVINDRIA? 
Si es mostra aquest tipus de comportament durant el desenvolupament d’una 
activitat intentaria motivar-lo i el faria adonar-se que no sempre s’està al 100% 
però que cal donar el millor de nosaltres a tota hora. 
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AQUEST NOMÉS ENS VOL FER JUGAR 
COM ACTUAR? 
El joc és molt important per tal de treballar amb nens i nenes. Però no ho és tot. 
S’ha de ser conscient quan es pot jugar i quan no, quan s’ha de ser seriós i quan es 
te que estar alegre. 
 
QUINA REPERCUCIÓ TE? 
Davant l’equip de monitors pot donar-se el cas que això provoqui algun conflicte ja 
que possiblement hi hagi algun nen o nena que no es comporti de forma adequada o 
que s’hagi de comentar una cosa seriosa al grup i que aquest animador no mostri una 
postura seriosa. L’equip ha de demostrar que està unit sobretot en els moments 
difícils i mai contradir-se. Els infants podrien no prendre’s seriosament el que els 
digués aquest animador. 
 
COM INTERVINDRIA? 
Personalment parlaria amb el monitor i li comentaria que ha de mostrar-se més 
seriós quan la situació ho demani. No li diria que està malament, ja que jugar amb 
els infants és molt important per tal de dur a terme una bona acció educativa, 
sobretot quan són més petits, però li recalcaria la importància de saber mostrar-la 
seva part més seriosa quan fos necessari. 
 
AQUEST ENS FA FER ALLÒ QUE VOL SENSE DONAR-NE RAONS 
COM ACTUAR? 
Es tracta d’un monitor que possiblement s’aprofiti del seu rol. Caldria dir-li ben 
clarament que una de les seves funcions és guiar, dirigir, mai ordenar. També seria 
bo fer-li veure que els infants han de veure ben clar el perquè del que se’ls mana 
fer o deixar de fer ja que sinó no aprenen perquè una cosa està bé o malament 
segur que ho tornaran a fer. 
 
QUINA REPERCUCIÓ TE? 
Aquest animador pot provocar que es creï un mal ambient dins l’equip de monitors i 
per tant que no es treballi a gust i com a un equip. Els nens i nenes necessiten 
entendre el perquè del càstig o ordre que se’ls ha donat, sinó no ho entenen no ho 
aprenen i per tant ho continuen fent. Davant d’adolescents una figura molt 
autoritària i que no els doni raons pot provocar un rebuig o una postura rebel. 
 
COM INTERVINDRIA? 
Si es mostra aquest tipus de comportament durant el desenvolupament d’una 
activitat cal parlar amb l’animador en qüestió i  fer-lo adonar-se de que està fent 
malament i explicar-li la importància de donar les raons necessàries i explicar-los 
el perquè del que els fa fer. 
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AQUESTA IMPROVISA SEMPRE 
COM ACTUAR? 
La improvisació  és bona, però no se n’ha d’abusar. Sempre va bé tenir ho tot tant 
preparat com es pugui i si surt algun imprevist és llavors quan s’ha de fer ús de la 
improvisació. Aquesta idea s’ha de comentar i fer-la entendre als membres de 
l’equip de monitors. 
 
QUINA REPERCUCIÓ TE? 
Davant l’equip de monitors pot provocar que els que tenen normalment la feina 
preparada i es documenten a consciència no el tinguin en gaire bona consideració. 
Els infants poden adonar-se que improvisa en la majoria dels casos i poden deixar 
fins i tot de fer-li cas. Els adolescents possiblement buscaran la manera de 
trencar-li els esquemes. 
 
COM INTERVINDRIA? 
Jo parlaria amb l’animador en qüestió i intentaria fer-lo adonar-se de que la 
improvisació es bona però que no se n’ha de fer un ús abusiu ja que això pot 
comportar problemes. Li demanaria que intentés planificar una mica i li diria que ja 
veuria com les coses li funcionarien millor. 
 
AQUEST ENS PREN PER CONILLETS D’ÍNDIES 
COM ACTUAR? 
Cal tenir en conte que els infants i els joves no són cap joguina, que es poden 
trencar. Hem de tenir en conte que els pares han dipositat la seva confiança en 
nosaltres i que per tant els hem de correspondre. 
 
QUINA REPERCUCIÓ TE? 
L’equip de monitors poden queixar-se sobre el seu comportament. Poden creure no 
és conscient que els nens es poden fer mal.. Els infants poden evitar-lo ja que 
potser alguna vegada s’ho prenguin com un joc, però a la llarga no. 
 
COM INTERVINDRIA? 
Cal fer conscient l’animador de que el que fa no és correcte i per tant que ha de 
canviar el seu comportament. Li recordaria que els nens no són joguines i que els 
experiments a casa i amb gasosa. 
 
AQUESTS ANIMADORS SEMPRE DISCUTEIXEN I NO VAN D’ACORD 
COM ACTUAR? 
Els conflictes personals s’han de resoldre a part, no barrejar-los dins del grup.  Si 
hi ha alguna divergència entre dos persones se’ls ha de dir que el resolguin ells i 
que no barregin la resta del grup en el conflicte. En el moment d’actuar en una 
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activitat els monitor i monitores em de procurar no contradir-nos ni discutir-nos 
davant dels nens i nenes, hem d’actuar tots a la una. 
 
QUINA REPERCUCIÓ TE? 
Si es barreja un conflicte entre dues persones amb el funcionament del grup 
aquest queda coix, pot fer que no es treballi en equip. Si un monitor contradiu a un 
altre davant dels infants o es discuteix davant d’ells pot provocar rebuig per part 
d’ells cap a aquest i provoca una pèrdua d’autoritat de l’altre monitor davant dels 
nens. 
 
COM INTERVINDRIA? 
Jo parlaria amb els animadors i els marcaria que el conflicte que tenen l’han de 
resoldre entre ells i no barrejar la resta del grup. També els comentaria que 
anessin en compte de no discutir-se ni contradir-se davant dels nens i les 
conseqüències que aquest fet podria comportar. 
 
AQUEST S’HO PREN SERIOSAMENT 
COM ACTUAR? 
Animant-lo, dir-li que està fent una bona feina.  Encoratjar-lo a seguir treballant 
de la manera que ho està fent. Potenciar-lo sempre que sigui possible. 
 
QUINA REPERCUCIÓ TE? 
Ajuda a que l’activitat i l’equip funcionin bé. És un bon exemple per als infants i 
joves així com per als monitors i premonitors.  
 
COM INTERVINDRIA? 
El potenciaria i l’animaria, fins i tot provaria d’aprendre d’ell. 


