
                                                                                                               
 
 

 

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  

Departament de Joventut – Ajuntament de Lleida 

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

Clubs Joves És un recurs municipal, socioeducatiu i de lleure, adreçat a la població juvenil dels barris del Secà de Sant Pere i 
de Magraners, on joves a partir de 1r ESO poden realitzar diverses activitats, tallers, sortides, xerrades i trobar-se amb els  
amics i passar una bona estona junts.  

 
Tasques que realitzarà l’estudiant 

 

• Dinamització d’un espai juvenil socioeducatiu i de lleure  

• Assistència i acompanyament dels joves  

• Supervisió dels materials, aparells, espais...  

• Programació, realització i avaluació d’activitats  

• Seguiment del recurs i de la intervenció planificada  

• Coordinacions i reunions de treball  
 

 
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant 
 

 

• Departament de Joventut – Lleidajove: serveis, projectes i recursos  

• Educació no formal – educació en el lleure  

• Dinàmiques d’intervenció juvenil  

• Programació d’activitats juvenils d’àmbit socioeducatiu i de lleure  

• Competències habilitats i coneixements en el treball en equip, en coordinacions i comunicació amb professionals i  
amb joves, adquisició de tasques pròpies del rol del monitor/a de lleure...  
 

 
Nombre de crèdits necessaris * 
 

 
Places que podeu oferir  

D’1 a 3 crèdits segons decisió de l’alumne/a 2 (1 alumne a cada club jove) 

 
Calendari  

 
Horari 
 

D’octubre 2022 a juny 2023 Dijous i divendres de 18 a 20h 

 
Observacions 
 

 
Tot i que l’atenció directa és de 4 hores a la setmana a cada club jove, a cada alumne/a que faci la  
MT en aquest projecte es contaran 5 hores a la setmana  
 

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

projecte. 


