
                                                                                                               
 
 

 
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  

 
SANT JOAN DE DEU TERRES DE LLEIDA  

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

 
PLA IGLU  

Sant Joan de Déu-Terres de Lleida té com a missió donar una assistència integral garantint una qualitat de vida òptima 

i aconseguir la màxima integració social possible de diferents col·lectius especialment vulnerables entre els que 

s’inclou les persones sense llar.  

A partir del dia 1 de novembre de 2022 el Pla Iglú a la ciutat de Lleida atén a les persones que dormen a la intempèrie 

o en llocs no adequats quan les condiciones meteorològiques pròpies d’hivern s’extremen.  Sant Joan de Déu Terres 

de Lleida gestiona la primera acollida de les persones en aquestes situacions de vulnerabilitat a  la Fira de Lleida entre 

les  18  i 24 hores. Preferentment de les 19.30 a les 21.30 

Les persones voluntàries  donaran suport i acompanyaran a les  persones en aquesta situació d’especial vulnerabilitat. 

 
Tasques que realitzarà l’estudiant 

 
Acompanyament i suport a les persones acollides en el Pla Iglú de la ciutat de Lleida 
 

 
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant 
 

 
Suport a un col·lectiu especialment vulnerable  sense recursos ni suport familiar  
Creixement personal  
Transformació social  
 

 
Nombre de crèdits necessaris * 
 

 
Places que podeu oferir  

En funció de les hores que es realitzin a pactar!   5-6 places  

 
Calendari  

 
Horari 
 

Novembre 2021 a maç 2022  Tarda-nit de les 18 a les 24 hores . Preferentment entre les 
19.30 i les 21.30 hores  

 
Observacions 
 

Activitat que es realitza  fins el mes de març de  2023.   
 
 
 
 

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


