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Una proposta de la:

Equip Pla Pilot Escola Solidària

L’equip assessor i d’acompanyament del 
Pla Pilot Escola Solidària està conformat 
per persones dels sectors educatiu i so-
cial, les quals són membres d’alguna de 
les entitats de la Coordinadora del Vo-
luntariat d’Osona (COV). L’avaluació del 
Pla Pilot es farà amb l’assessorament de 
la UVic-UCC, la qual és membre fundador 
de la COV.

La missió de l’equip consisteix en:

√ Assessorar i acompanyar en el procés 
en general.

√ Ajudar a marcar línies directrius i propò-
sits.

√ Vetllar perquè els centres tinguin la infor-
mació i recursos educatius.

√ Procurar un enllaç fl uid entre escoles i 
entitats socials.

√ Avaluar els resultats singulars i plurals.

La Coordinadora del Voluntariat d’Osona
(COV) està conformada per representants 
d’una seixantena d’entitats de la comarca sen-
se ànim de lucre.

Les fi nalitats de la COV són la promoció i fo-
ment del Voluntariat a Osona mitjançant la po-
tenciació de la vida associativa, el treball en 
xarxa, la convivència i la participació ciutadana.   

La COV ha desenvolupat una plataforma que 
facilita la relació, el coneixement i la participa-
ció dels seus membres i, especialment, la difu-
sió pública de les seves activitats i la captació 
de voluntaris.

Els projectes en funcionament són:

Congrés del Voluntariat d’Osona
Premis ‘COV demà’ escolar i acadèmic
Punt de Voluntariat d’Osona
Pla Pilot Escola Solidària

www.osonavoluntariat.cat
info@osonavoluntariat.cat
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El Pla Pilot ESCOLA SOLIDÀRIA consisteix en la implementació del 
Voluntariat als Centres Educatius de Primària d’una manera transversal.Què?

Com?

Amb qui?

Fent

Buscant 

Oferint 

Facilitant 

Acompanyant 

L’escola defi nirà el projecte de voluntariat a partir del coneixement
de la seva singularitat i del seu entorn.

Amb la participació d’agents socials externs, a partir de la Coordinadora 
del Voluntariat d’Osona (COV). 

Incentivant a l’escola perquè incorpori el voluntariat com a eina 
d’aprenentatge i servei (APS).

Vetllar perquè l’acció del voluntariat esdevingui un referent dins
i fora de l’escola, arrossegant l’entorn més proper.

L’assessorament d’un equip de suport, el coneixement de les 
entitats que formen la COV i la seva disposició com agents implicats. 

Recursos educatius i material didàctic d’utilitat i la visibilització del 
punt 16 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Amb reunions d’assessorament als centres per a resoldre 
dubtes, intercanviar experiències, proposar solucions o reptes… 


