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Web de la universitat de Lleida [ http://www.udl.cat/ ]

Pl. de Víctor Siurana, 1 E-25003 Lleida | Tel. +34 973 70 20 00

Vols fer un voluntariat?

Si ets estudiant, PDI o PAS posa’t en  amb nosaltres per personalitzar la tevacontacte [ mailto:cooperacio@udl.cat ]

proposta o omple aquest .formulari [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ODEC/voluntariat/formulari-dinscripcio/ ]

Amb quines entitats puc fer un voluntariat?

Entitats col·laboradores [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ODEC/voluntariat/entitats/ ]

En que consisteix l’activitat formativa bàsica?

És un curs d’iniciació al voluntariat social [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ODEC/voluntariat/activitat-formativa/ ]

organitzat amb la Federació Catalana del Voluntariat Social amb una duració de 12 hores. Una vegada cursat
se t’expedirà un certificat en el marc del Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat a Catalunya de la
Direcció general d'acció cívica de la Generalitat de Catalunya.

És necessari assistir al 80% de les sessions.

Calendari:

19 i 20 d’octubre de 2021, de 9.30h a 12.30h i de 15.30h a 18.30h
21, 23 i 25 de febrer de 2022 de 9.30h a 13.30h; o el 22, 23 i 24 de febrer de 15h a 19h.

Puc obtenir crèdits de matèria transversal (ECTS) fent voluntariat?

Sí. Per obtenir ECTS pel voluntariat hauràs de realitzar l’activitat formativa bàsica (12 hores) i l’acció voluntària
(mínim 13 hores). Podràs reconèixer com a màxim 3 ECTS durant tota la teva vinculació acadèmica amb la
UdL.

Quin cost tenen aquests ECTS?

Son gratuïts, tot i que hauràs de pagar el reconeixement de crèdits quan vagis a la Secretaria del teu Centre.

Si he realitzat anteriorment el Curs d'iniciació al voluntariat social l'he de tornar a fer?

No, presenta'ns el certificat de la Federació Catalana del Voluntariat Social i farem la convalidació.

És obligatori fer el curs d'iniciació al voluntariat social?

Sí, si ets estudiant de la UdL i vols el reconeixement de crèdits de matèria transversal per voluntariat caldrà que
realitzis una vegada el curs mentre siguis estudiant de la UdL.

Quan he de realitzar el curs d'iniciació al voluntariat social?

El pots fer abans, durant o després d'haver fet el voluntariat.

En cas que ja hagi realitzat la matèria transversal?
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En cas que ja hagis realitzat la matèria transversal podràs s’incorporarà en el teu expedient acadèmic i se’t
lliurarà el certificat de la Direcció general d'acció cívica de la Generalitat de Catalunya.

I si ja estic fent un voluntariat?

Si ja estàs fent un voluntariat o l’has realitzat mentre has estat estudiant de la UdL, per poder fer el
reconeixement de crèdits de matèria transversal, caldrà que l’hagis fet amb matrícula vigent a la UdL, acreditar
documentalment les hores realitzades en l’entitat i cursar l’activitat formativa bàsica [ 

./sites/universitat-lleida/ca/serveis/ODEC/voluntariat/activitat-formativa/ ]

Puc fer el voluntariat en l’entitat que estic fent pràctiques?

No, no podrà coincidir en la mateixa entitat i en el mateix curs acadèmic la realització de les pràctiques
curriculars i de l’acció voluntària.

Quins  he de seguir?passos [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ODEC/voluntariat/passos/ ]

Complerta el formulari.
Mira’t el quadre d’entitats de la nostra web.
Escull una entitat on voldries realitzar l’acció voluntària.
Contacta amb l’entitat per concretar l’acció voluntària.
Assisteix a l’activitat formativa.
Realitza l’acció voluntària en una entitat.
Lliura’ns la memòria de l’acció voluntària (només estudiantat matriculat a la matèria transversal).
Sol·licita’ns el certificat de matèria transversal (només estudiantat matriculat a la matèria transversal).
Ara ja pots reconèixer els crèdits de matèria transversal al Secretaria del teu Centre (només estudiantat
matriculat a la matèria transversal).


