
                                                                                                               
 
 

 

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 Síndrome de Down de Lleida – FEM KOLLA  

 

 

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

El projecte forma part de l’àrea d’oci i temps de lleure de l’entitat. Es tracta d’acompanyar i ajudar a les persones 

amb discapacitat intel·lectual de l’associació en el seu temps d’oci, majoritàriament el cap de setmana, des de 

divendres vespre fins diumenge a la tarda. Aquestes sortides poden ser des d’anar al cinema, anar a sopar i de 

pubs, fer un beure a la tarda, una passejada, un vermut, entre altres. 

Les persones de l’entitat decideixen quines sortides d’oci volen fer cada cap de setmana i entre tots/es cerquem 

la millor forma, autònomament, de realitzar-les. 

 

 

Tasques que realitzarà l’estudiant 

 

- Acompanyament en les sortides d’oci de les persones de l’entitat 

- Ajuda en les accions que necessitin per tal de millorar la seva autonomia 

- Suport a les persones de l’entitat i als i les professionals 

- Afavorir la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual 

- Desenvolupament de les habilitats socials de les persones amb discapacitat intel·lectual 

- Afavorir la comunicació entre els membres del grup 

- Habilitats per realitzar les tasques d’educació en el lleure el màxim autònomes i inclusives possibles 

 

 

Aprenentatges que adquirirà l’estudiant 

 

- Habilitats socials 

- Comunicació  

- Educació inclusiva 

- Tractament de la diversitat 

- Treball en equip 

 

 

Nombre de crèdits necessaris * 

 

 

Places que podeu oferir  

 2 

 

Calendari  

 

Horari 

 

Des del mes de novembre al mes de juny  Divendres vespre 

Dissabte matí o tarda o nit 

Diumenge matí o tarda 

 

Observacions 

 

 

 

 

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


