
                         
 
 

 
Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria de la UdL - Matèria Transversal curs 2016-2017 

Assignatura: Actituds i valors dels professionals de les ciències de la salut (1, 2 ó 3 crèdits) 

 
Entitat  
 
 
DOWN LLEIDA 
 

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

PROJECTE DESPERTA’T 

Aquest projecte va adreçat a joves amb capacitats diverses que desitgin iniciar el seu procés formatiu 

dins la filosofia de la vida autònoma i independent amb l’objectiu de poder arribar a decidir amb qui i 

com volen viure. 

Aquest projecte és divideix actualment en dues etapes:  

1. Pis de formació: els joves tenen oportunitat de treballar diversos aspectes relacionats amb la 

vida independent, en un habitatge real, acompanyats per estudiants universitaris. 

Pisos compartits: els joves amb discapacitat conviuran amb els companys/es que ells han escollit, en  
un habitatge de lloguer dins de la nostra ciutat, tot seguint amb el procés d’aprenentatge que 
considerem transversal i també acompanyats per els mateixos estudiants que s’han anat preparant  
amb ells. 

 
Tasques que realitzarà l’estudiant 

La funció del voluntari dins del projecte no és la de cuidadors, ni tutors, sinó la d’aportar les oportunitats 

necessàries als joves amb discapacitat perquè treballin les seves creences i puguin, d’aquesta manera, 

situar-se en un pla d’igualtat i contribuir al desenvolupament d’aquestes. 

- Fer suport a l’aprenentatge dels companys. 

- Ajudar als companys a resoldre conflictes que se lis puguin plantejar. 

 
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant 
 
El projecte és un espai altament formatiu, que aportarà als joves sense discapacitat un increment dels 
seus valors tant a nivell personal com professional, i els situarà davant d’un nou perfil professional 
altament innovador. 

 
Nombre de crèdits necessaris * 
 

 
Places que podeu oferir  

3 4 

 
Calendari  

 
Horari 
 

Pis de Formació: Setembre a Juny 
 
Pisos Compartits: Tot l’any 
 

Pis de Formació: dilluns de 16:00 a 19:00  

 
Observacions 
 
 
 

 
Els voluntaris que finalment vulguin anar a viure amb companys de l’associació, 
tindran cobertes totes les despeses del pis (lloguer, manutenció, etc.). 
 

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


