
 

 

OFERTA DE VOLUNTARIAT 
Curs:    22-23         

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT 

 

Voluntariat de suport a persones amb discapacitat 

Unitat o servei promotor:  UVdiscapacitat 
 

PROPOSTA_5 
Denominació Voluntariat extern 

Objecte Conèixer i col·laborar amb entitats de voluntariat externes  

Tasques Opcions: 
Asprona 
Oci per a persones amb discapacitat intel·lectual | Dissabte vesprada 
Associació Bona Gent 

 De dilluns a divendres | Taller d’activitats: de 9 a 13h| Taller prelaboral 
Agroecologia: de 9:30 a 13:30 |Escola d’adults: de 17:30 a 19:30 h 
 Dissabtes |Clubs d’Oci: de 16:30 a 20:30 h 

Asociación espina bífida 
Activitats oci i esport | Dissabte  

ASPANION niños con cáncer 
Campaments, fires de difusió, activitats de respir familiar | Entre setmana i caps de 
setmana  

Asociación de Asperger 
 Programa d’autonomia personal | Dimecres vesprada 
 Programa d’oci| Dissabte vesprada  

Asociación Cotlas 
 Atenció a persones afectades d’Alzheimer i altres demències | Dilluns, 

dimecres i divendres de 10:00 a 13:00 hores - dijous i divendres de 16:30 
a 19:00 hores:  
 Programa d’Oci per a l’infantesa i joventut amb discapacitat 

intel·lectual. | Dissabte de 17:00 a 18:00 hores  

Data d’inici: Desembre 2022 Data finalització: Setembre 2023 

Horari: En funció de l’entitat que trie.  Número 
d’hores: 37,5 

Places oferides: 10 

Lloc de 
realització: En l’entitat que es trie 

Altres condicions 
de la realització: 

És possible participar en més d’una oferta de voluntariat de forma combinada i 
sumar les 37,5h de dedicació. 

 

PERFIL 
Formació 
addicional 

La formació específica es realitzarà en l’entitat en la que es realitza 
el voluntariat.  



Interessos i 
motivació i 
capacitats 
requerides 
 

Amb disposició per a invertir el seu temps en el suport de persones amb 
necessitats específiques per realitzar certes tasques concretes,  

Amb el compromís d'afrontar els desafiaments i les demandes que els planteja 
l'etapa universitària. 

Ser una persona  oberta, compromesa i amb actitud positiva, mb capacitat 
d'aprendre de la realitat que l'envolta, amb sensibilitat pels problemes socials i 
interès per enriquir la comprensió i el punt de vista davant la realitat social 

 


