PROPOSTA DE CODI ÈTIC DEL VOLUNTARIAT EDUCATIU
DE RELLA.
1. INTRODUCCIÓ
Aquest document estableix les bases de quin ha de ser el “Codi Ètic del Voluntariat
Educatiu” del soci i sòcia de RELLA que accepta participar com a voluntari en projectes
relacionats amb l'educació, en un sentit ampli, promogut per una entitat o institució
aliena a la nostra Associació.
Aquest Codi ètic s'ha creat basat en la redacció del document: “Compromís ètic del
professorat”, impulsat per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de
Catalunya i aprovat a Vic el 28 de maig de 2011, redacció a la qual RELLA va ser cridada
a participar-hi com a Àmbit que en aquell moment era de la Federació. Com que
nosaltres ja havíem deixat de ser professionals en actiu, vàrem optar per redactar
aquests principis des del nostre punt de vista de membres jubilats. Per tant, aquest
Codi ètic és una aportació complementària al document de la Federació citat abans
que té en el seu punt de mira les actuacions del personal jubilat en el camp
del'Educació.
El procés es va iniciar amb el treball i aportacions d'un petit grup de socis i sòcies de
RELLA que van servir de base a les diferents versions --- juntament amb les aportacions
que a partir de la pràctica el grup de Voluntariat va fer. Es va elaborar un primer
document que va aprovar l’Assemblea de RELLA del 20 de juny de 2012. Amb la
publicació de la Llei 25/2015 de 30 de juliol del voluntariat i de foment de
l’associacionisme i amb la pràctica d’aquests darrers anys hem adaptat aquest
document inicial en el nou “CODI ÈTIC DEL VOLUNTARIAT EDUCATIU DE RELLA” que
us presentem.

2. BASES DEL DOCUMENT
Ens hem basat en diferents documents:
2.1 Llei d'Educació de Catalunya
Un dels factors que van impulsar la creació de RELLA per part d'un grup de
professionals de l'Educació jubilats va ser ... que la Llei d'Educació de Catalunya diu en
el seu article 105.4: "L'Administració educativa ha d'afavorir l'aprofitament de
l'experiència professional del professorat jubilat i dels inspectors d'educació jubilats
que ho desitgin per mitjà de llur incorporació als centres i als serveis educatius, sense
ocupar-hi llocs de plantilla." (LLEI 12/2009, del 10 de juliol).

Aquest article de la LEC facilita a qui ho desitgi, poder fer aportacions des de la seva
experiència professional a la millora de l'escola catalana en qualsevol dels seus àmbits,
sense que això comporti l'ocupació de llocs de treball especificats en les plantilles de
cada centre i servei educatiu.
És en la LEC on veiem el canal més propici de col·laboració amb les diferents
institucions educatives del País, en relació a l'aportació de la nostra experiència
professional en aspectes com el fet de compartir materials acumulats durant la nostra
carrera professional, o bé, en poder fer arribar les nostres aportacions ... en temes
concrets de l'àmbit educatiu i en el fer diari a l'aula.
2.2 Llei 25/2015 de 30 de juliol del voluntariat i foment de l’associanisme.
Aquesta llei, en l’article 7 parla del Full de compromís i en els articles 8, 9, 10 i 11
exposa els drets i deures de les persones voluntàries i de les entitats que les acullen
que son la base d’aquest document.
2.3 Els nostres Estatuts
Els Estatuts de RELLA concreten la nostra idea de col·laboració amb el sistema educatiu
del País, tot aportant-hi la nostra experiència professional en qualsevol dels seus
camps. Creiem que el que hem rebut de la societat mentre érem professionals en actiu
ho hem de posar ara a disposició de tothom per tal que la tasca que havien fet els que
ens han precedit i la que hem realitzat nosaltres sigui el bagatge que aportem a la
comunitat educativa.
3. FINALITATS

La finalitat d’aquest Codi és fixar els principis, els drets i els deures que han de regular
les actuacions de l’associació.
Les Normes d’aquest Codi Ètic són aplicables als socis i sòcies de Rella en el seu conjunt
i a totes les persones i entitats que treballen i col·laboren amb l’associació excloent les
activitats personals que no tenen connexió amb l’activitat de l’associació. Aquest codi
ètic, és orientador, no coercitiu; és obert, flexible i corregible
El socis i sòcies de RELLA respecten la singularitat i la dignitat inherent a les persones i
es comprometen a respectar i adherir-se als principis establerts a la Declaració
Universal de Drets Humans. En particular, a respectar la dignitat i el valor de totes les
persones i el dret a la privadesa, confidencialitat, diversitat, autonomia, honestedat
El socis i sòcies de RELLA tenen el compromís de difondre en la societat el conjunt de
valors associats tradicionalment a l'activitat docent, com la llibertat, la igualtat, el
diàleg i el sentit crític.

Per tal de fer efectiu el Codi Ètic del Voluntariat Educatiu de RELLA es faran els passos
següents:


Es tindran en compte els drets i deures dels voluntàries i les entitatso
institucions implicades. [Vegis annex 1]



Procediment d’actuació davant les demandes de Voluntariat:
1. Demanda de l’entitat o institució sol·licitant a RELLA. El Grup de Voluntariat
de RELLA fa la valoració de la proposta segons aquest codi ètic i les
necessitats de l’entitat i RELLA
2. Les demandes es classifican en 2 modalitats:
Modalitat 1:
o Demandes per fer un voluntariat en una associació o entitat que ho
demana, sense responsabilitat legal de RELLA, i integrant-se com a
voluntari de la associació o entitat que fa la demanda i sota la seva
responsabilitat.
Modalitat 2
o Les demandes d’entitats o associacions que vulguin comptar amb
voluntaris sota la responsabilitat de RELLA.
o Caldrà elaborar i aprovarà un CONVENI entre l’entitat o institució i
RELLA, on es delimitaran temes d’horari, durada, assegurances,
formació,....
o Els voluntaris hauran de signar un FULL DE COMPROMÍS amb RELLA
3. El grup de Voluntariat de RELLA, comunicarà a tota l’Associació les ofertes
de voluntariat que ens arriben periòdicament indicant el tipus de modalitat
de cada una.
4. Els voluntaris de RELLA subjectes al CONVENI signen individualment el seu
FULL DE COMPROMÍS segons el model de l’annex 2.
5. Les activitats de voluntariat educatiu individual d’un mestre, professor o
inspector, en un centre educatiu, es faran sota la normativa del
Departament d’Educació i s’hauran de fer amb la presència d’un docent o
personal del centre.

4.

ANNEXOS
1. Llei
25/2015, del 30 de juliol del voluntariat i de foment de
l’assocacionisme: Articles 8,9,10 i 11 de deures i drets dels voluntaris i les
entitats.
2. FULL DE COMPROMÍS individual de cada voluntari amb RELLA

3. TAULA DE MODALITATS DE VOLUNTARIAT QUE ARRIBEN A RELLA

DEMANDES DE VOLUNTARIAT DE RELLA DURANT
EL MES DE ______________ SEGONS MODALITAT
MODALITAT 1:
Demandes per fer un voluntariat a una associació o entitat que ho demana,
sense responsabilitat legal de RELLA, i integant-se com a voluntari de la
associació o entitat que fa la demanda i sota la seva responsabilitat
Relació de damandes de la modalitat 1:
1.2.3..
.
MODALITAT 2
Les demandes d’entitats o associacions que vulguin comptar amb voluntaris
sota la responsabilitat de RELLA
. Amb conveni de col.laboració entre associació o entitat i RELLA signat.
. Els voluntaris han de signar un FULL DE COMPROMÍS amb RELLA
Relació de demandes de la modalitat 2:
1.2.3.-

