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1. Aspectes generals 

La UdL té com a funcions principals la docència, la recerca i la transferència 
de coneixement. A banda d’aquestes activitats essencials i connaturals a les 
universitats, han anat cobrant rellevància el compromís i responsabilitat de 
les mateixes envers la societat, fins  al punt de posicionar-se com agents de 
canvi social. 

Aquesta voluntat s’ha posat de manifest en varies ocasions com és 
l’aprovació per part de la CRUE del document "Universitat: Compromís 
Social i Voluntariat" (2001) en el qual  es recull que "el sistema universitari 
espanyol representat per la CRUE considera que la Universitat ha d'assumir 
un paper protagonista en els processos de desenvolupament humà, 
explorant i portant a la pràctica noves estratègies destinades a aconseguir 
una societat més justa i participativa a través del voluntariat, la cooperació 
i el treball del 'Tercer Sector".  

Es constata igualment en l’assumpció que han fet les universitats de 
l’Agenda 2030 i la seva implicació en la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). En particular, en tant que instàncies 
d’educació superior, en el compliment de l’ODS 4 focalitzat en garantir una 
educació de qualitat inclusiva i equitativa i promoure les oportunitats 
d'aprenentatge permanent per a tots i totes. 

La Universitat de Lleida des de la seva creació va assumir com a finalitats 
pròpies “la consecució d’una societat més justa i el respecte als drets 
humans i a la pau.” (art. 3.2 Estatuts UdL). En coherència es va dotar d’uns 
Principis informadors entre els quals figuren: “el foment del compromís 
social i participatiu per a la millora de la societat, i “la promoció de 
l’educació en valors com a part integral del procés d’aprenentatge i 
formació i l’estímul de la transmissió de valors de llibertat, justícia, igualtat, 
responsabilitat, solidaritat, participació i ciutadania plena.”(art 3. 1 Estatuts 
UdL).  
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La Universitat de Lleida està convençuda que els tres col·lectius que la 
integren, estudiants, PAS i PDI, poden contribuir amb el seu voluntariat a 
fer efectius aquest valors i principis vinculats a la solidaritat, el respecte, la 
justícia i cohesió social, la inclusió, la comprensió i l’ajuda mútua. 

Pel que fa a l’estudiantat, en particular, considerem que és necessari oferir, 
també des de la Universitat, l’oportunitat  de complementar la seva 
formació acadèmica mitjançant una eina educativa que li permeti participar 
de forma activa i corresponsable en la transformació social.  

El voluntariat universitari esdevé una de les vies per fer-ho possible i 
canalitza la responsabilitat social de la universitat mitjançant el retorn a la 
societat de la inversió que fa en la formació universitària. 

És per tot l’exposat que la UdL fa un pas endavant i adopta aquest Programa 
de voluntariat.  

 

2. Finalitat 

El Programa de Voluntariat de la UdL és una eina que aspira a formar 
persones socialment compromeses, així com afavorir la implicació de la 
comunitat universitària en accions solidàries encarades a la transformació 
social per a promoure una societat més justa, igualitària, cohesionada, 
inclusiva, sostenible, pacífica i, per tant, més humana i feliç. 

Tindran la condició de voluntàries i voluntaris les persones de qualsevol dels  
tres col·lectius que integren la comunitat universitària de la UdL, estudiants, 
PAS i PDI, que decideixin lliure i voluntàriament dedicar, tot o una part del 
seu temps lliure, a la realització de les activitats solidàries previstes en el 
Programa de Voluntariat. 

En relació a l’estudiantat en cap cas es podrà confondre l’acció voluntària 
amb el contingut acadèmic i professionalitzador de les pràctiques 
acadèmiques curriculars de la titulació corresponent. 

A través d’aquesta iniciativa de voluntariat es fomenta el compromís social 
de la comunitat universitària al mateix temps que es reforça el vincle amb 
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el vigorós teixit associatiu local i del territori, en particular amb les entitats 
del Tercer Sector. 

Una premissa bàsica com a posicionament de partida és que recau sobre 
l’Estat, i totes les administracions que l’integren, la responsabilitat 
primordial de destinar els recursos econòmics, materials i personals per 
atendre les necessitats socials bàsiques, en particular dels grups més 
vulnerabilitzats. Un Programa de Voluntariat en cap cas pretén ser un 
pal·liatiu de les necessitats que deixen de cobrir-se quan es produeix una 
deixadesa de funcions per part de l'administració o d'altres agents titulars 
de responsabilitats.  

Els objectius específics són: 

- Afavorir una formació fonamentada en els valors de respecte, 
solidaritat, justícia, comprensió, entesa mútua, emancipació i 
orientada a la consecució dels drets humans.  

- Provocar la reflexió, el pensament crític sobre el funcionament de la 
societat, apropant-se als greus problemes socials i mediambientals 
que caracteritzen el nostre món. 

- Fomentar el compromís ètic, el treball en equip i col·lectiu, en xarxa, 
en l’àmbit de la UdL i amb les entitats que formen part del teixit 
associatiu local receptores de l’acció voluntària. 

- Impulsar el teixit associatiu local amb la participació de persones 
voluntàries de l’àmbit universitari en el projectes i accions solidàries 
que desenvolupen. 

- Oferir formació bàsica als membres de la comunitat universitària 
interessats en accions solidàries de voluntariat. 

- Promoure un procés d’ensenyament-aprenentatge integral, que 
complementi la formació acadèmica i que prepari per afrontar els 
reptes que té plantejats el nostre món i per a la resolució pacífica de 
conflictes. 

- Impulsar la innovació social fonamentada en l’ètica del bé comú i de 
la responsabilitat solidària. 
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- Potenciar la participació per canviar la realitat que afavoreix la 
perpetuació d’estructures d’opressió. 

 

3. Modalitats 

Es preveu desenvolupar dues modalitats de voluntariat: 

- Voluntariat de caràcter internacional, a desplegar a més llarg termini 
i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida i la Direcció General 
de Joventut de la Generalitat.  

- Voluntariat de proximitat. Aquest tipus de voluntariat  es 
desenvoluparà a l’entorn més pròxim en la ciutat o demarcació de 
Lleida, en col·laboració amb les entitats del Tercer Sector. És el que 
es desplegarà en una primera fase. 

 

4. Contingut 

L’itinerari establert que ha de recórrer tota persona voluntària constaria 
de l’activitat formativa bàsica i la realització de l’acció voluntària. 
L’activitat formativa bàsica tindrà preferentment, no obligatòriament, 
un caràcter previ a la realització de l’acció voluntària.  

4.1 Activitat formativa bàsica 

L’activitat formativa bàsica sobre voluntariat consistirà en un curs 
d’iniciació al voluntariat impartit per la Federació Catalana del 
Voluntariat Social (FCVS). Aquesta formació tindrà validesa mentre la 
persona interessada mantingui la seva vinculació acadèmica o 
professional amb la UdL.  

Algunes entitats poden requerir una formació específica ajustada a les 
característiques del voluntariat que proposen, la qual serà computada 
dins les hores de l’acció voluntariat. 

4.2 Àmbits del voluntariat  

Cada persona pot escollir entre diferents àmbits de voluntariat 
comunitari en entitats socials.  
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S’inclouen, com a prioritaris, els següents: 

• suport a projectes socioeducatius amb infància i 
adolescència 

• acompanyament a persones migrades i refugiades 
• hospitals i centres sociosanitaris 
• protecció del medi ambient **Voluntariat en el Pla de 

desenvolupament de l’Agenda 2030-ODS 

• àmbit de l’esport 
• àmbit de la inclusió 
• projectes de cohesió social en els barris 
• àmbit lingüístic i cultural (voluntariat lingüístic de l’Institut 

de Llengües) 
• àmbit de la igualtat: Punt lila: per prevenir les violències de 

gènere (gestionat pel Centre d’Igualtat d’Oportunitats i 
Promoció de les Dones Dolors Piera) 

4.3 Acció voluntària: 

Hi ha dues modalitats possibles: 

A) Escollir fer el voluntariat en una entitat determinada.  

B) Participar en crides puntuals de diversa durada que fan les diferents 
entitats per atendre a situacions determinades. Es podran acumular, 
al llarg dels diferents cursos acadèmics, les hores dedicades a les 
diferents accions voluntàries. 

 

5. Reconeixement 

Cal distingir entre dos tipus de reconeixement. 

5.1 Reconeixement acadèmic: pot ser voluntariat continu o voluntariat 
discontinu. En ambdós modalitats es podran reconèixer com a màxim 3 
ECTS durant tota la seva vinculació acadèmica a la Universitat de Lleida. 

Pel que fa al voluntariat continu, l’estudiantat per tal d’obtenir un 
reconeixement de crèdits, haurà de realitzar: l’activitat formativa bàsica de 
12 hores més un mínim de 13 hores d’acció voluntària, per tal d’obtenir un 
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1 ECTS. Si l’estudiant realitza l’activitat formativa bàsica (12h) i 38h d’acció 
voluntària, obtindrà 2 ECTS; si realitza l’activitat formativa bàsica (12h) i 63h 
d’acció voluntària, obtindrà 3 ECTS. 

Sempre s’haurà de lliurar un document final (memòria) de valoració de 
l’experiència a la unitat de Desenvolupament i Cooperació.   

 

 
12 hores de 

l’activitat 
formativa bàsica 

+ 13 h acció 
voluntària 

1 ECTS 

+ 38 h acció 
voluntària 

2 ECTS 

+ 63 h acció 
voluntària 

3 ECTS 

 

Quant al voluntariat discontinu és aquell que es realitza al llarg de la 
formació acadèmica. Per tant, un cop realitzada la formació bàsica (12h) i 
les primeres 13h d’acció voluntària, s’obtindrà 1 ECTS. A més d’aquest 
primer ECTS, al llarg de la formació acadèmica, es poden obtenir fins a un 
màxim de 3 ECTS acreditant 25h i 25h d’acció voluntària. 
 
Sempre s’haurà de lliurar un document final (memòria) de valoració de 
l’experiència a la unitat de Desenvolupament i Cooperació.   

 

12 hores de 
l’activitat 

formativa bàsica 

+ 13 h acció 
voluntària 

1 ECTS 

 25 h acció 
voluntària 

1 ECTS 

25 h acció 
voluntària 

1 ECTS 
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5.2 Certificat 

L’estudiantat, PDI i PAS que participi d’aquest Programa de voluntariat 
rebrà, si ho desitja, un certificat acreditatiu de la seva acció voluntària. 

L’estudiantat, PDI i PAS que realitzi com activitat formativa bàsica el curs 
d’iniciació al voluntariat impartit per la Federació Catalana del Voluntariat 
Social (FCVS) obtindran, també, el certificat del Pla de formació de 
l'associacionisme i el voluntariat a Catalunya de la Direcció general d'acció 
cívica de la Generalitat de Catalunya. 

6. Inscripció  

Aspectes procedimentals: 

Caldrà que la persona que vulgui fer un voluntariat s’inscrigui a la unitat de 
Desenvolupament i Cooperació. 

La documentació que haurà d’aportar de forma obligatòria és la següent: 

- Número d’identitat  
- Carta de motivació explicant perquè vol fer un voluntariat 

 
7. Marc de col·laboració  

S’establirà un marc de col·laboració entre les persones voluntàries, la 
Universitat i les entitats col·laboradores dins el Programa de voluntariat de 
la UdL d’acord a l’establert en la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat 
i de foment de l'associacionisme. 

8. Coordinació, gestió i seguiment 

La coordinació, gestió i seguiment del Programa de voluntariat és 
competència de la Coordinació de Compromís Social, Igualtat i Cooperació 
amb el suport de la unitat de Desenvolupament i Cooperació, i la 
col·laboració del Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat. 

9. Registre 

La unitat de Desenvolupament i Cooperació elaborarà i actualitzarà 
periòdicament un Registre de persones voluntàries dins la UdL. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 

Aquest Programa de Voluntariat es planteja com un projecte pilot a 
desenvolupar durant el Curs acadèmic 2021-2022. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

En la fase de projecte pilot del Programa de Voluntariat, el Curs acadèmic 
2021-2022, es limita el nombre d’estudiants participants en el mateix a un 
màxim de vint al llarg de tot el curs acadèmic. En finalitzar el projecte pilot 
es farà una valoració i, si escau, s’analitzarà la possibilitat d’ampliar aquest 
nombre per a la següent edició del Programa de Voluntariat. 

Si el nombre d’inscrits al Programa és superior a vint, per tal de procedir a 
una selecció dels participants es prendrà en consideració l’ordre 
d’inscripció juntament amb la ponderació de la carta de motivació. 

En el supòsit que l’estudiant no pugui dur a terme l’acció voluntària per 
manca de disponibilitat d’entitat i hagi realitzat el curs d’iniciació al 
voluntariat podrà obtenir el reconeixement acadèmic lliurant un treball 
autònom a proposta de la unitat de Desenvolupament i Cooperació. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 

Respecte al col·lectiu de l’estudiantat: 

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

- Per tal de reconèixer amb caràcter retroactiu l’acció voluntària 
realitzada anteriorment a l’entrada en vigor d’aquest Programa de 
Voluntariat, caldrà complir els següents requisits: haver realitzat 
l’acció voluntària tenint matrícula vigent a la UdL, acreditar 
documentalment les hores realitzades en l’entitat i cursar l’activitat 
formativa bàsica.  

 


