
                                                                                                               
 
 

 

Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL - Matèria Transversal curs 2022-2023 

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 

Acompanyament emocional a persones grans en situació de soledat no volguda 

• Modalitat acompanyament a domicili 2h/setmana 

• Modalitat acompanyament telefònic (una trucada per setmana) 
 Participar de forma activa en l’equip d’acció de la Delegació Lleida en la presa de decisions, proposta de 
col·laboracions, gestió i organització d’actes i activitats... 
 

Tasques que realitzarà l’estudiant 

Segons programa on participi. 
Acompanyament presencial:  

- Visita setmanal (2h a adaptar segons disponibilitat) 
- Acompanyament emocional 
- Vinculació amb recursos comunitaris de Barri 

Acompanyament telefònic: 
- Trucada setmanal segons disponibilitat) 
- Acompanyament emocional i seguiment de casos 

Participació a l’equip d’acció de voluntariat: 
- Difusió i promoció de l’organització 
- Gestió i organització d’activitats i actes 
- Propostes de futures col·laboracions i treball en xarxa 

 

Aprenentatges que adquirirà l’estudiant 

Escolta activa, assertivitat, coneixement sobre la soledat i l’envelliment, sobre l’edatisme i el maltractament. Treball en 

equip amb el grup de Voluntariat. Gestió i organització d’activitats, acompanyament emocional. Conèixer com funciona 

una entitat de Voluntariat i participació amb l’entorn comunitari, recursos de barri… 

 
Nombre de crèdits necessaris * 
 

 
Places que podeu oferir  

50 – 75 crèdits Indefinides 

Calendari  Horari 
 

Anual Flexible segons disponibilitat ( un matí o tarda de dilluns a 
diumenge). 

 
Observacions 
 

 
Es demana participar, si es dona la possibilitat, més enllà de les hores necessàries per convalidar els 
crèdits. Si la persona estudiant vol i pot continuar amb la relació de voluntariat. 
És important poder donar continuïtat (adaptant a disponibilitat) per l’estat emocional de la  
persona gran i per l’estabilitat de l’equip de voluntariat 
 
 

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


