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

AJUNTAMENT DE LLEIDA i FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT
Nom i descripció del projecte on es durà a terme el voluntariat
Programa En Plenes Facultats i Nits Q Lleida: Informació i formació d’agents de salut en gestió de plaers, sota
l’enfocament de la prevenció i la reducció de riscos en l’ús de drogues i les sexualitats saludables.
Aquest programa es realitza en d’altres universitat de l’estat espanyol.
Tasques que realitzarà l’estudiant
Participació en accions de sensibilització en l’espai universitari i intervencions de prevenció i reducció de riscos en
el consum de substàncies i sexualitat de risc dins el programa d’oci nocturn Nits Q Lleida.
Es realitzaran un total de 25 hores distribuïdes en:
- 16h part formativa en drogues i sexualitat
- 4h pràctiques entre iguals a la mateixa UdL
- 5h participació en el Projecte Nits de Qualitat de l’Ajuntament de Lleida
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant
Les persones que participin amb el programa tindran l’oportunitat de:
• Conèixer eines i rebre formació en temes de prevenció i reducció de riscos en l’ús de drogues i
• en relació a les sexualitats saludables
• Promoure el sentit crític en temes de consum de drogues i sexualitats entre la població universitària
• Conèixer estratègies de màrqueting social i habilitats comunicatives bàsiques.
• Formar-se com a agent de salut i treballar habilitats de comunicació.
• Actuar com a agent de salut posant en pràctica els coneixements adquirits.
Nombre de crèdits necessaris *

Places que podeu oferir

1

30

Calendari

Horari

2 edicions
Octubre-desembre i Març-juny

Dijous de 15 a 17h

Observacions

Les pràctiques es realitzaran dins de la Universitat, amb la finalitat de fer
arribar els missatges preventius a la resta de la població universitària i també
dins del programa d’oci nocturn i de reducció de riscos “Nits Q” de l’Ajuntament.

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

