
                                                                                                               
 
 

 
Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL - Matèria Transversal curs 2020-2021

Assignatura: Actituds i valors dels professionals de les ciències de la salut  

 
Nom de l’entitat o institució  

ASSOCIACIÓ ANTISIDA DE LLEIDA 

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

El projecte Risc Zero té com a població diana totes aquelles persones que estan exercint el treball 
sexual com també les persones que en fan ús. Aquest servei facilita un servei d'atenció específic per 
als/les TSC, des d'una vessant interseccional, oferint un espai d'escolta tenint en compte la situació 
personal, cultural, social i econòmica de la persona, per tal d'oferir informació, material profilàctic i 
preventiu, assessorament en salut sexual, facilitant l'accés al servei sanitari públic oferint l'accés 
directe al servei de ginecologia de l'Hospital, per l'atenció i detecció de IST. També s'ofereix la 
intervenció a clubs i pisos i espai de carrer on s'exerceix el treball sexual, proporcionant material 
preventiu i profilàctic tant als/les treballadores del sexe com als clients i als/les propietaris/es dels 
clubs i pisos. S'utilitza els mitjans de comunicació local per fomentar la prevenció i promoció del 
preservatiu i de la realització de la prova del VIH i altres IST. 

 

Tasques que realitzarà l’estudiant 

- Administració de preservatius a les TSC 

- Sortides pel Barri per la repartició de material profilàctic  

- Sortides a clubs i pisos  

 
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant 

 

 

- Treball en equip 

- Coordinació amb diferents professionals 

- Atenció directa amb les persones usuàries  

- Capacitat per realitzar intervencions 

- Aprendre a treballar de manera autònoma  

- Capacitat de respectar la deontologia professional 

- Capacitat per treballar en la organització 
 

 

Nombre de crèdits necessaris * 

 

 

Places que podeu oferir  

1 2 

Calendari  Horari 

 

Durant tot l’any Dimarts i/o dijous  de 15 a 19h 

 

Observacions 

 

 

 
 

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


