
                                                                                                               
 
 

 
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. Àrea Inclusió social. 
 
 

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

El voluntariat aniria adreçat a persones sense llar que est troben acollides temporalment en un 
habitatge d’inclusió social. El servei d’habitatges d’inclusió social és un recurs residencial d’estada 
limitada adreçat a persones adultes que es troben en situació sense llar i que estan disposades a 
promoure un procés de millora pel que fa a la seva situació personal i social. Actualment hi ha 3 pisos 
amb un total de 18 places destinades concretament per a homes i dones majors de 18 anys. 
L’objectiu és potenciar el seu grau d’autonomia a fi de que puguin millorar procés d’inserció personal, 
social i laboral. Per poder-ho assolir, es treballa amb els residents l’adquisició de determinades 
habilitats que els ajudin a millorar la seva situació.  
 

Tasques que realitzarà l’estudiant 

L’estudiant  realitzarà alguns tallers formatius dins de l’àmbit de la salut i l’alimentació saludable als 
residents dels tres habitatges, en un ambient acollidor  i alhora  fomentarà un vincle de relació positiva 
entre els usuaris. 
 

 
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant 
 

Coneixement d’un determinat àmbit d’actuació dins dels serveis socials de la ciutat, com és el de les 
persones sense llar. 
 
Adquirir certes habilitats socials en referència a la relació amb determinats col·lectius. 
 
 

 
Nombre de crèdits necessaris * 
 

 
Places que podeu oferir  

D’1 a 3 2 places 

 
Calendari  

 
Horari 
 

A determinar Horari: Els dies que es determinin amb  l’estudiant 
compresos entre dilluns i divendres i dins la franja 
 horària de 17h a 20h. 
 

 
Observacions 
 

 
 
 
 

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


