Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL
Matèria Transversal curs 2019-2020
Assignatura: Actituds i valors dels professionals de les ciències de la salut
Nom de l’entitat o institució
Associació Catalana de Creixement Personal per a joves i adolescents SENSE EMBUTS
Nom i descripció del projecte on es durà a terme el voluntariat
Som una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu proporcionar eines al jovent per a ser més
feliç. Això ho fem a través de tallers, oferint un espai lliure, segur, gratuït i confidencial on parlar de
temes com: la gestió emocional, l’autoestima, la llibertat, les relacions saludables....
Hi ha dos grups d’edat: de 12 a 16 anys i un altre de 16 a 22 anys.
Sense Embuts a més, ofereix tallers als centres educatius ordinaris, als centres educatius amb joves
amb capacitats diverses, espais joves...i xerrades per a famílies i professionals.
Tasques que realitzarà l’estudiant
Recolzar en les tasques d’organització dels tallers per al jovent, assistir als tallers, fer d’auxiliars per si hi
hagués algun problema i tancament de les sessions.

Aprenentatges que adquirirà l’estudiant
L’estudiant aprendrà a organitzar un taller per a joves, a estructurar-lo... A més, assistirà a tallers molt
diversos amb professionals molt diversos, la qual cosa li donarà eines per a poder realitzar tallers en el
futur. La mateixa assistència als tallers, li proporcionarà eines per estimar-se més, aprendrà a posar
límits i a ser un referent positiu en la seva feina i en la seva vida quotidiana.
Nombre de crèdits necessaris *

Places que podeu oferir

Es poden fer 1 o 2 crèdits.

3

Calendari

Horari

Els dimarts del mes d’octubre i novembre.
Els dimarts de gener i febrer.
Els dimarts d’abril i maig.
(aquestes dates són aproximades, però les
sessions sempre són en dimarts).

De 17.00 a 21.00

Observacions

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

