
                         
 
 

 
Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL - Matèria Transversal curs 2019-2020 

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

 
Nom de l’entitat o institució  

AFANOC Lleida (Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya) 
 

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

AFANOC Lleida, proporciona assistència psicosocial de forma continuada durant tot el procés de la malaltia, 
acompanyant als infants i a les seves famílies tant en el context hospitalari com en el seu lloc de residència, donant 
els serveis necessaris. Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels nens que tenen la malaltia i les seves 
famílies. L'associació compta amb tres professionals i un equip de voluntaris: 
 

• Coordinadora de la Delegació d’AFANOC a Lleida. Les seves tasques són diverses i van des de l’anàlisi de 
necessitats fins a l’organització i gestió de la Delegació: elaborar, planificar i gestionar informació referent a 
l’associació, dissenyar i dur a terme projectes d’intervenció. 

• Responsable de famílies i voluntariat, la qual acull a les famílies que tenen un fill amb diagnòstic càncer, es 
coordina amb els serveis i recursos necessaris, dona informació i atenció social a les famílies, etc. Així com, 
gestiona l’acollida dels voluntaris, el seguiment d’aquests, el voluntariat a domicili, etc. 

• Una psicòloga que, a part de compartir funcions amb la delegada territorial, és la responsable de l’àrea de 
psicologia de Lleida. 
 

Projecte de sensibilització "Posa't la Gorra": anualment organitzem la festa del Posa't la Gorra amb la finalitat de  
recaptar diners per mantenir la Casa dels Xuklis (llar d'acollida gratuïta per a les famílies que tenen nens i nenes amb 
càncer). Des de l'àrea de sensibilització hem de destacar la Campanya del Posa't la Gorra per donar a conèixer i 
sensibilitzar a la societat sobre l'existència i repercussions del càncer infantil. 

 
Tasques que realitzarà l’estudiant 

- Gestions relacionades amb la campanya del Posa't la Gorra. 
- Col·laboració en actes, fires, activitats externes. 
- Suport en tasques administratives i difusió. 

 
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant 
 

COMPETÈNCIES: 
ORGANITZATIVES: 
 Habilitat per planificar i organitzar treballs i establir un calendari de treball. 
 Capacitat per establir, seleccionar i gestionar canals de comunicació. 
SOCIALS: 
 Habilitat per empatitzar davant de situacions personals i laborals, oferint solucions possibles i reals. 
 Capacitat per establir relacions socials de confiança i col·laboració. 
 Capacitat per treballar en grups heterogenis. 
PERSONALS: 
 Habilitat per adaptar-se a imprevistos i situacions noves. 
 Capacitat per resoldre problemes i prendre decisions assumint la responsabilitat que suposa. 
  Perseverança.  
 Compromís amb la identitat i ètica professional. 
 Capacitat d’iniciativa. 
 Esperit de crítica constructiva davant les situacions, idees, recursos... professionals per tal de poder plantejar 
propostes de millora des de la reflexió teòrica i pràctica. 
 



                         
 

 

 
 
Nombre de crèdits necessaris * 
 

 
Places que podeu oferir  

3 crèdits (75h) 3-4 

 
Calendari  

 
Horari 
 

Mesos de Novembre a febrer Dimarts, dimecres i dijous de 9.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.30h 
(l’horari es pot adaptar)  
Dia de la Festa del Posa't la Gorra: pendent a concretar. 

 
Observacions 
 

 

 

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


