
                                                                                                               
 
 

 

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  

 
ESCOLA JOC DE LA BOLA 
 
 
Nom i descripció del projecte on es durà a terme el voluntariat 

 
“Let’s share Art and Crafts in English” 
Aquest projecte té per finalitat fomentar l’expressió oral de la llengua anglesa dins l’entorn escolar més concretament en 
els tallers  de Visual i Plàstica dels 3 cicles de primària (cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior). 
 

 
Tasques que realitzarà l’estudiant 

 
- Interacció oral en llengua anglesa amb l’alumnat durant les sessions dels Tallers d’Educació Visual i Plàstica. 
- Cooperació amb el docent en les tasques de manipulació i/o expressió realitzades durant els tallers. 
 

 
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant 
 

 
Interactuar amb l’alumnat en un context escolar: 

- Adaptar l’expressió en llengua anglesa en funció dels seus interlocutors i de l’activitat plàstica o dramàtica a 
realitzar. 

- Desenvolupar estratègies d’expressió lligades al llenguatge corporal   
- Valorar el desenvolupament de les tasques i oferir-ne opcions de millora. 
- Interpretar les produccions visuals dels alumnes en funció dels seus estats emocionals.  
- Treballar en equip  amb els docents  que imparteixen el Taller d’Educació Visual i Plàstica. 

 

 
Nombre de crèdits necessaris * 
 

 
Places que podeu oferir  

Entre 1 crèdit  (25 hores) i 2 crèdits (50 hores) 1 plaça 

 
Calendari  

 
Horari 
 

 
Octubre de 2022 al juny 2023 
 

 
Tarda - 15:00 hores a 16:30 hores 

 
Observacions 
 

Per tal de treure’n el màxim profit de l’activitat fóra interessant que els voluntaris poguessin cursar 
l’activitat durant tot el curs escolar. 
I també amb  la possibilitat de  poder disposar de l’àpat del menjador escolar el dia de la seva 
assistència. 
 

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

projecte. 


