
                                                                                                               
 
 

 
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  

Fundació Amics de la Gent Gran, Lleida 

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

A Amics de la Gent Gran treballem per millorar la qualitat de vida de les persones grans. Des del 1987, combatem 
el sentiment de soledat no desitjada i la marginació de la gent gran mitjançant l'acció de persones voluntàries i la 
sensibilització de la societat.Creiem que envellir no ha de ser considerat un problema ni una càrrega social. El 
nostre repte és garantir a les persones grans una inclusió social, amb oportunitats de participació que 
contribueixen a una millora del seu estat de salut emocional. 
Funcionem a través d’un equip de voluntariat que s’organitza a la ciutat per treballar i realitzar: 

-Acompanyaments individuals als domicilis de les persones grans 
- Suport en l’organització i el desenvolupament d’activitats de socialització 
- Participació en espais comunitaris dels barris de Lleida 
- Suport en tasques de gestió 
- Altres que la persona voluntària pugui i vulgui aportar! 

 
Tasques que realitzarà l’estudiant 

En l’acompanyament a domicili: 
- Acompanyament emocional 
- Realitzar activitats conjuntes (passejos, cafés, trobades amb altres persones voluntàries i grans)... 
- Suport a la persona gran en informació sobre recursos del barri on viu, entre d’altres 

No es realitzen tasques assistencials (Neteja domicili, higiene personal...) 
Organització i desenvolupament d’activitats i participació en espais comunitaris: 

- Suport a l’equip en la creació, organització i desenvolupament d’actes (Dia internacional gent gran, 
Castanyada, Nadal, sant Jordi i Sant Joan) i d’altres que entre l’equip de voluntariat es decideixi. 

- Assistència i participació en programes comunitaris on participem des d’Amics de la Gent Gran. 
Entre d’altres tasques  

 
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant 
 

- Conèixer el fenomen de la soledat no volguda de les persones grans 
- Entendre l’organització d’una entitat del tercer sector 

 
Nombre de crèdits necessaris * 
 

 
Places que podeu oferir  

1, 2 o 3 crèdits  Il·limitades 

 
Calendari  

 
Horari 
 

12 mesos tenint en compte les possibilitats de cada persona 
voluntària 

Flexible, adaptat a l’horari de cada persona voluntària 
 

 
Observacions 
 

Si hi ha possibilitat, la continuïtat de la persona voluntària un cop s’han convalidat els 
crèdits  

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

https://amicsdelagentgran.org/ca/soledat_i_vellesa
https://amicsdelagentgran.org/ca/soledat_i_vellesa

