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PROXECTOS VOLUNTARIADO  - Campus de Pontevedra 
 

ENTIDADES COLABORADORAS PROXECTOS / PROGRAMAS 
CONCELLO DE PONTEVEDRA – Servizo 
municipal de Deportes 
David Pérez Araujo 
986872013 
tecnicodeportes@pontevedra.eu  
De luns a venres de 08:00 a 15:00 horas. 

Programa: Campionatos do Mundo de Triatlón Multisport Pontevedra 2019 (fisioterapia) 
Desenvolvemento: 27, 28 e 30 de abril e 2 e 4 de maio de 2019 
Obxectivo xeral: Apoiar as tarefas da organización para mellorar a calidade do evento deportivo prestando servizos aos 
deportistas 
Obxectivo específico: Axudar na saúde fisioterapéutica das persoas beneficiarias 
Destinatarios do programa: Deportistas e persoas da organización 
Nº aproximado das persoa beneficiarias: 4.000 
Perfil das persoas voluntarias: 
1.- Alumnado da Facultade de Fisioterapia 
2.- Persoas coordinadoras que sexan designadas pola Facultade de Fisioterapia 
3.- Maiores de idade 
4.- Preferiblemente con facilidade para falar tamén inglés e/ou francés.  
Función da persoa voluntaria  
- Axuda ao control da saúde. 
- Recomendar exercicios de quecemento e estiramento. 
- Apoio á manipulación das persoas que así o necesiten. 
- Apoio no fomento da actividade física e o deporte. 
Actividades que van a desenvolver:  
- Apoio nas funcións propias do Servizo de Fisioterapia do evento. 
- Traballo de sala sobre instalación deportiva cuberta e camilla. 
Lugar de realización das actividades: Centro galego de Tecnificación Deportiva. Rúa Padre Fernando Olmedo, s/n - 36005 
Pontevedra 
Tempos de dedicación das persoas voluntarias:  
27/04 - Dende as 08:00 ata as 21:30 horas (en quendas). 
28/04 - Dende as 09:00 ata as 13:30 horas 
30/04 - Dende as 13:30 ata as 21:00 horas 
02/05 - Dende as 15:00 ata as 18:30 horas 
04/05 - Dende as 11:00 ata as 21:00 horas (en quendas) 
Nº total de voluntarios/as necesarios:  
27/04 - 12 persoas (1º quenda) + 12 persoas (2º quenda) 
28/04, 30/04 e 02/05 - 12 persoas 
04/05 - 12 persoas (1º quenda) + 12 persoas (2º quenda) 
Data de inicio/incorporación e de finalización/saída: 27, 28 e 30 de abril e 2 e 4 de maio de 2019 
Observacións/outros comentarios: Entregarase o equipamento e avituallamento, así como a formación propia sobre o evento 
deportivo e a coordinación externa necesaria 

mailto:tecnicodeportes@pontevedra.eu


ENTIDADES COLABORADORAS PROXECTOS / PROGRAMAS 
AMENCER-ASPACE 
Rosalina Domínguez Dopazo 
986857680 
direccion.pontevedra@amencer-aspace.org  
De luns a venres de 10:00 a 15:00 horas. 

Programa: Proxecto de visibilidade das capacidades que teñen as persoas con diversidade funcional a través do asesoramento 
e fomento da creatividade e novas técnicas a implementar no taller artístico de AMENCER-ASPACE 
Desenvolvemento: Por curso escolar 
Obxectivo xeral: Estar na mellora continua do taller artístico de amencer acercando aos futuros profesionais da arte as 
capacidades e o modo de facer dende a discapacidade.  apoiando,  intercambiando  coñecementos  e asesorando en novas 
técnicas a implementar neste taller. 
Obxectivo específico: Acercarse a realidade dun colectivo e axudar a facelos visibles a través da arte  
Destinatarios do programa: Persoas con diversidade funcional e/ou intelectual 
Nº aproximado das persoa beneficiarias: 17 
Perfil das persoas voluntarias: Alumnos/as debelas artes que queiran coñecer o taller artístico de Amencer-Aspace, aportar 
melloras no seu dia a dia para facer mais visible as súas capacidades, sumando aprendizaxes 
Función da persoa voluntaria 
− Colaborar no taller artístico de Amencer-Aspace, nas actividades propias que se desenvolven no mesmo. 
− Apoiar aos usuarios do centro nas actividades artísticas que desenvolvan. 
− Aportar a responsable do taller as súas inquedanzas e melloras para que a arte se converta nunha ferramenta de 

visibilidade das capacidades 
Actividades que van a desenvolver:  
− Actividade de pintura con axudas técnicas 
− Actividade de artesanía 
− Outras actividades que se poidan desenvolver no taller artístico 
Lugar de realización das actividades: Centro de día Amencer-Aspace. Rúa Iglesias Villaverde, s/n (Baixo do edificio de 
maiores de Campolongo) Pontevedra 
Tempos de dedicación das persoas voluntarias: O tempo que poidan adicar no horario que vai dende as 10.30 ás 16.30 
horas de luns a venres 
Nº total de voluntarios/as necesarios: Máximo 2/día 
Data de inicio/incorporación e de finalización/saída: De setembro a decembro 
Observacións/outros comentarios: Dado que este taller artístico de AMENCER é permanente e todos os cursos funciona con 
actividades diferentes, podería ofertarse ao voluntariado que queira participar todos os cursos. 
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ENTIDADES COLABORADORAS PROXECTOS / PROGRAMAS 
CONCELLO DE PONTEVEDRA – Servizo 
municipal de Deportes 
Teresa Blanco Gregores 
644890595 
oficinadevoluntariado@gmail.com  
De luns a venres de 10:00 a 13:00 horas e de 17:00 a 20:00 
horas, e sábado de 11:00 a 13:00 horas. 

Programa: Campionatos do Mundo de Triatlón Multisport Pontevedra 2019 (xeral) 
Desenvolvemento: Do 22 de abril ata o 5 de maio de 2019 
Obxectivo xeral: Apoiar as tarefas da organización para mellorar a calidade do evento deportivo prestando servizos aos 
deportistas 
Destinatarios do programa:  
− Poboación en xeral 
− Colectivos específicos: Deportistas, adestradores, organización, árbitros,… 
Nº aproximado das persoa beneficiarias: 4.600 
Perfil das persoas voluntarias: 
As persoas que desexen formar parte do dispositivo de voluntariado do Multisport 2019 teñen que reunir en xeral os seguintes 
requisitos: ser maiores de idade, comprometidas, solidarias, organizadas, con capacidade de traballar en equipo e con moitas 
ganas de coñecer xente e desfrutar deste evento en boa compaña. 
Dado que se trata de un evento internacional o coñecemento de idiomas (especialmente do inglés), para a execución de 
determinadas funcións, é imprescindible. 
Funcións da persoa voluntaria: 
- Apoio ao sector de secretaría 
− Apoio aos oficiais deportivos 
− Apoio ao control antidopaxe. 
− Apoio ao sector de comunicación e prensa 
− Apoio ao sector de loxística 
− Apoio ao sector interno. 
Actividades que van a desenvolver: 
1. Sector secretaría: entrega de dorsais, acreditacións, bolsa do triatleta etc. 
2. Sector oficiais deportivos: nas transicións, nas zonas de recuperacións, nas saídas etc. 
3. Sector médico, control antidopaxe: acompañar aos/as deportistas seleccionados/as para o control antidopaxe dende a meta 

ata a zona de control e permanecer ao seu lado ata que o indiquen os médicos. 
4. Sector de comunicación e prensa: guiado dos periodistas gráficos ata as súas posicións, Distribuír as notas de prensa e 

resultados entre os medios de comunicación etc. 
5. Sector de loxística: avituallamentos, gardarroupa, control da entrada e saída do material etc. 
6. Sector interno: acreditacións, aloxamento, manutención e traslado das persoas voluntarias. 
Lugar de realización das actividades: As actividades desenvolveranse nas diferentes instalacións establecidas para tal fin 
como son: Carpa-expo na avenida de Montero Ríos, Pavillón universitario, Centro galego de tecnificación deportiva e o 
Campo de xogo 
Tempos de dedicación das persoas voluntarias: 
Para o desempeño das diferentes funcións estableceranse dous turnos diarios de 6 horas cada un, co fin de que cada persoa 
poda organizarse en función das súas obrigas persoais e diarias. 
Nº total de voluntarios/as necesarios: 400 
Data de inicio/incorporación e de finalización/saída: Do 22 de abril ata o 5 de maio de 2019 
Observacións/outros comentarios: Entregarase equipamento e avituallamento, así como a formación propia sobre o evento 
deportivo e a coordinación externa necesaria 
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ENTIDADES COLABORADORAS PROXECTOS / PROGRAMAS 
Posibilidade de engadir máis proxectos que 
sexan do voso interese 

 

  


