
                                                                                                               
 
 

 

Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL - Matèria Transversal curs 2020-2021 

Assignatura: Actituds i valors dels professionals de les ciències de la salut  

 

Nom de l’entitat o institució  

Adesma Fundació Privada 

 

 

Nom i descripció del projecte on es durà a terme el voluntariat 

El servei consisteix en formar part del nostre pla d’activitats que té com a objectiu  proporcionar un ampli ventall 

d’activitats que sigui atractiu als usuaris atesos per tal que puguin gaudir de la seva vellesa en l’entorn del nostre 

Equipament. Tenim un programa socialitzador, cultural, lúdic, ocupacional i que anima a la participació de totes 

aquelles persones que viuen l’etapa de la vellesa d’una forma relativament autònoma i  a la vegada, proporciona 

un entorn estimulant i adaptat a aquelles persones que, per diverses raons, viuen la vellesa amb un alt grau de 

dependència. 

 

Tasques que realitzarà l’estudiant 

Matèria Transversal a les àrees de : 

Fisioteràpia: treball grupal. 

Teràpia Ocupacional: tallers d’activitats bàsiques de la vida diària, tallers d’estimulació cognitiva, tallers lúdics,... 

 

 

Aprenentatges que adquirirà l’estudiant 

 

Treball en equip interdisciplinari : social, sanitari, psicològic, assistencial i ocupacional 

Treball amb: persones amb demència i/o trastorns de la conducta, amb dèficits funcionals i sensorials persones  

que requereixen una modificació de l’entorn per fer-lo més protèsic i/o protector 

 

 

Nombre de crèdits necessaris * 

 

 

Places que podeu oferir  

D’1 a 3 crèdits 2 persones màxim en horari de matí 

2 persones màxim en horari de tarda 

 

 

Calendari  

 

Horari 

 

De setembre de 2020 a juny de 2021 A escollir el total d’hores entre les següents franges  

horàries: 

-  matins: de  10.00 a 13.00h 

-  tardes:  de 16.00 a 20.00h 

de dilluns fins divendres 

 

 

Observacions 

 

Possibilitat d'ampliar els horaris al cap de setmana i/o festius si ho vol l’estudiant.  

 

 

 

 
* 1 crèdit equival a 25 hores de voluntariat. Els estudiants poden fer com a màxim de 3 crèdits en el mateix projecte. 


