
                                                                                                               
 
 

 
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  

Ajuntament de Lleida. Regidoria d’educació, drets civils i feminismes. Lleida Orienta 
 

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

Lleida Orienta és un projecte d’orientació educativa i millora de l’ocupabilitat que treballa amb persones 
majors de 16 anys. En aquests moments hi ha una línia de treball que s’adreça a persones joves que no 
tenen ni el català ni l’espanyol com a llengües pròpies i han d’adquirir les competències lingüístiques 
bàsiques que seran la peça clau per tal de poder definir el seu propi projecte personal i professional. 
 

Tasques que realitzarà l’estudiant 

Accions individuals i grupals d’atenció a persones nouvingudes que no entenen ni el català ni l’espanyol. 
Participar en els tallers de treball de competències lingüístiques bàsiques de català i espanyol. 
Acompanyament en les accions d’intervenció dels i les Partners que treballen al Lleida Orienta. 
 

 
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant 
 

Aprendrà a fer un treball d’escola activa que li permetrà adequar la seva acció a les demandes i  
necessitats de la persona atesa. 
Augmentarà la seva empatia cap a persones joves que han de dissenyar el seu projecte personal i 
professional. 
Aprendrà a parlar amb públic i a tenir indicadors per avaluar el nivell de la comunicació que empra. 
Treballarà en un equip interdisciplinari. 
 

 
Nombre de crèdits necessaris * 
 

 
Places que podeu oferir  

d’1 a 3 crèdits  2 

 
Calendari  

 
Horari 
 

d’octubre a juny de dilluns a dijous de 9:00 a 13:00 h 
de dilluns a dijous de 16:00 a 17:30 h 

 
Observacions 
 

 
L’estudiant pot escollir els dies i les hores de dedicació. 
 
 

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


