
                         
 
 

 
Activitats matèria transversal curs 2016-2017 

Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria de la UdL 

Assignatura: Actituds i valors dels professionals de les ciències de la salut (I, II ó III crèdits)  

 
Entitat  
 

 
AFANOC LLEIDA (Associació de familiars i amics de nens oncològics de Catalunya) 
 
Descripció del projecte on es durà a terme el voluntariat  

AFANOC Lleida (Associació de familiars i amics de nens oncològics de Catalunya) proporciona 
assistència psicosocial acompanyant als infants i a les seves famílies amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida dels nens que tenen la malaltia. L'associació conta amb dos professionals i un equip de 
voluntaris: 
Projecte de sensibilització "Posa't la Gorra": anualment organitzem la festa del Posa't la Gorra amb la 
finalitat de recaptar diners per mantenir la Casa dels Xuklis (llar d'acollida gratuïta per a les famílies que 
tenen nens i nenes amb càncer). Des de l'àrea de sensibilització hem de destacar la Campanya del  
Posa't la Gorra per donar a conèixer i sensibilitzar a la societat sobre l'existència i repercussions del  
càncer infantil. 
 
Tasques que realitzarà l’estudiant 

- Gestions relacionades amb la Campanya del Posa't la Gorra. 
- Activitats amb alumnes de les escoles bressols municipals de Lleida. 
- Suport en l’elaboració de material didàctic. 
- Col·laboració en actes, fires, activitats externes, celebracions (castanyada, cagar el tió... entre d’altres).
- Suport en tasques administratives i difusió. 
 
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant 
COMPETÈNCIES: 
ORGANITZATIVES: 
� Habilitat per planificar i organitzar treballs i establir un calendari de treball. 
� Capacitat per establir, seleccionar i gestionar canals de comunicació. 
SOCIALS: 
� Habilitat per empatitzar davant de situacions personals i laborals, oferint solucions possibles i reals. 
� Capacitat per establir relacions socials de confiança i col·laboració. 
PERSONALS: 
Habilitat per adaptar-se a imprevistos i situacions noves. 
�  Perseverança.  
� Compromís amb la identitat i ètica professional. 
� Capacitat d’iniciativa. 
� Esperit de crítica constructiva davant les situacions, idees, recursos... professionals per tal de poder 
plantejar propostes de millora des de la reflexió teòrica i pràctica. 
 
Nombre de crèdits necessaris * 
 

 
Places que podeu oferir  

1 crèdits (25hores) 4 

Calendari  Horari 
 

Mesos de novembre a febrer 
 
 

De dilluns a dijous tarda: 16.00-19.00 o matins de 10.00 
a 13.00 

 
Observacions 
 

 

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


