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participació 
de l'alumnat

La formació que oferim en els diversos cursos
dissenyats des de la Unitat de Compromís Social
(UCS), o la que dissenyem conjuntament amb diferents
entitats o unitats de la UdG, ens permeten formar als
nostres estudiants amb coneixements centrats en
diversos àmbits de la UCS (voluntariat, cooperació,
discapacitat, sostenibilitat, gènere i salut). Un cop
finalitzada la formació escollida l’estudiant contesta una
avaluació tant dels conceptes que s’han tractat en els
diferents cursos com de la qualitat de la formació
rebuda. 

Enguany, atesa l’emergència generada
per la COVID-19, hem viscut un curs
complicat, amb poca presencialitat i
moltes classes en línia. D’altra banda,
les entitats socials han hagut de
restringir moltes de les accions de
voluntariat que portaven a terme per tal
de reduir les interaccions socials i evitar
contagis. Hem ofert diferents voluntariats
en línia per donar suport a totes aquelles
entitats que ens ho han demanat i també
activitats presencials en aquells casos
que ha estat possible però, com era
d’esperar, s’ha evidenciat una reducció
tant d’ofertes d’activitats com de
persones voluntàries inscrites.
Tanmateix, hem fet un gran esforç per
transformar tota la formació de
sensibilització al format en línia a través
de la gravació de píndoles informatives i
taules rodones virtuals i hem de
destacar la gran acceptació que ha
tingut aquesta metodologia per part de
l’estudiantat, exhaurint totes la places
ofertades. 

formació

Les Activitats Solidàries que es duen a terme a la
Universitat de Girona (UdG) amb col·laboració amb
entitats solidàries i institucions del seu entorn, com
també les d’àmbit internacional, segueixen dos
aspectes essencials: incidir en el desenvolupament de
competències transversals que promoguin el
desenvolupament integral dels estudiants i contribuir en
la seva formació com a ciutadans actius i responsables
socialment, i que amb això la Universitat sigui
percebuda com una institució compromesa en l’àmbit
ètic i social, implicada amb el territori i valuosa per a la
societat per la seva contribució a la solidaritat, l’equitat i
la justícia social.

activitats solidàries
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A continuació us adjuntem les valoracions que s’extreuen
de les avaluacions així com el nombre d’estudiants
participants. 

1r semestre

FORMació Valoració mitjana
(sobre 5)

Nombre
estudiants

Això crema. Un curs per 
a entendre si el canvi
climàtic t'afecta o no

4,67 8

3,86 9
Què hi passa, al món? 

Un curs obert per entendre 
què passa i per què t’afecta

 

4,36 50Endinsa't al 
Compromís Social 

de la UdG 
 

4,48 50El dret a la
mobilitat humana

 

Gestió de respostes a
emergències 
humanitàries 

 

4,45 30

Introducció a l’Agenda de
Desenvolupament 

Sostenible
3,96 47

Salutacció - Taula de
Salut de Girona 4,45 20

Prevenció de la conducta
suïcida: guardians de 

la salut mental 
4,61 50
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2n semestre
FORMació Valoració mitjana

(sobre 5)
Nombre

estudiants

Cooperació per al
desenvolupament 

4,30 58

Prevenció de la conducta
suïcida: guardians de la

salut mental
4,60 60

Consum de drogues i
drogodependències:

divergències i confluències 4.33 59

Visibilitzant els racismes:
discursos, pràctiques i

resistències 
4,50 60

Introducció a la diversitat
sexual i de gènere 4,23 60

V Jornades "Visions d'un
Món Desigual. Salut i

Benestar"
4,68 61

Cuidar la Vida a través 
de la creativitat 4,15 49

Camp Zoom - 
Cuidem la vida

Cuidar la vida. Artivisme per a
persones compromeses 

amb el planeta i les persones

4 10

4,33 49
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*Des del curs 2010-2011  

total

4,29

Valoració mitjana
(sobre 5) Nombre estudiants GLOBAL*

730 3493
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Les Activitats Solidaries que s’ofereixen als
estudiants de la UdG les classifiquem en 8
temàtiques que agrupen diferents tipus
d’activitats: comunicació, cultural, discapacitat,
educació, salut, social, sostenibilitat i gènere.
Els col·lectius destinataris són, entre d’altres,
els que estan en risc d’exclusió social i els més
desafavorits del nostre entorn.

Estudiants inscrits

Activitats Solidàries i Puntuals

Activitats ofertes

2020-2021

Activitats Solidàries (25/50 hores)

Activitats Puntuals (5/10 hores) 

Total

Activitats Solidàries (25/50 hores)

Activitats Puntuals (5/10 hores)

Total

96

29

125

203

101

304

4359

1774

6.123

1507

478

1.985

Total des del curs
2010-2011

Us adjuntem les dades de la participació
d'estudiants de la UdG en la part pràctica del
projecte d'Activitats Solidàries. Els crèdits
d'acolliment també es reconeixen des de la
nostra Unitat així com també els projectes que
s'aproven per Comissió Assessora de
Cooperació i Solidaritat en l'àmbit de la
cooperació internacional al desenvolupament.
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Voluntariat esportiu

Activitats d'Acolliment

Estudiants inscrits

Total des
del curs 

2010-2011

Activitats 

Estudiants

Projecte Rossinyol  

Pis Solidari 

·Formació
·Activitats solidàries 
·Crèdits d’acolliment 
·Servei d’Esports 
·Cooperació Internacional

6

53

271

3

92

1947

2423

26

Total 
d'estudiants 2020-2021

Total des del curs
2010-2011

1.377 14.281

2020 - 2021

Total 274 2.449

Total des
del curs 

2010-20112020 - 2021

Cooperació Internacional

Nombre de Projectes aprovats

Total des
del curs 

2010-20112020 - 2021

Estudiants

11 134

16 259

20 129

3 26

PDI

PAS
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Això crema. Un curs per a entendre si el canvi climàtic ens afecta o no i,
sobretot, si hi ha alguna cosa que hi puguem fer.

Què hi passa, al món? Un recorregut accelerat pels reptes més importants
que tenim com a humanitat (com la pobresa, la desigualtat o la crisi climàtica
)per intentar comprendre les seves causes i sobretot les relacions entre elles. I
explorar junts camins cap a la seva solució.

Corresponsals per a la bona normalitat: Laboratori d’emocions. Un grup
d’estudiants de la UdG han estat treballant i reflexionant en xarxa amb
estudiants d’altres universitats espanyoles i colombianes. En el següent vídeo
ens comparteixen el resultat de les seves reflexions. 

Cuidar la Vida a través de la creativitat i l’artivisme, dues propostes per
debatre i posar en valor la importància de la cura, tant de les persones com del
planeta. 

projecte #globalChallenge ucs udg
Global Challenge és un programa de formació i
voluntariat universitari, impulsat per l’ONG ONGAWA i
amb la participació de 10 universitats espanyoles,
enfocat a fomentar el compromís actiu de l’alumnat
amb el planeta i les persones, apostant pel seu
protagonisme i lideratge. 

Consulta el Manifest
#GlobalChallenge 

AQUÍ

Durant aquest curs, 120 estudiants UdG han participat, debatut i reflexionat sobre
aquests temes:
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https://www.youtube.com/watch?v=nD_y2sWHuEM&feature=youtu.be
https://www.udg.edu/ca/portals/50/Manifest%20Catala%CC%80%20(2).pdf?ver=2020-05-13-112716-907
https://www.udg.edu/ca/portals/50/Manifest%20Catala%CC%80%20(2).pdf?ver=2020-05-13-112716-907
https://www.udg.edu/ca/portals/50/Manifest%20Catala%CC%80%20(2).pdf?ver=2020-05-13-112716-907


Avaluació de 
les activitats 

solidàries
Les Activitats Solidaries es porten a terme
a les comarques gironines i permeten als
nostres estudiants incidir en el
desenvolupament d’habilitats i actituds i
donen la possibilitat de col·laborar en
projectes concrets, sobre el terreny, en
equip i amb altres agents de la cooperació
i voluntariat en l'àmbit multidisciplinari i
interdisciplinari, a la vegada que els ajuda
a reflexionar sobre els seus coneixements
teòrics des d’una altra perspectiva.
Aquestes activitats es porten a terme en
col·laboració amb entitats de voluntariat i
ONG del territori.
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Resultat de l’avaluació dels estudiants que han 
fet activitats solidàries, realitzada per l’entitat
A NIVEL GENERAL 1 - Menys / 5 - Més
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Actuació en les activitats
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Planificació de les activitats 1 - Menys / 5 - Més
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Autoavaluació dels aprenentatges
assolits per l'estudiant a nivell de
coneixements, habilitats i actituds
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He après nous coneixements i habilitats

Ha estat una experiència gratificant

M’ha permès superar alguna limitació i/o millorar alguna habilitat o coneixement

He après a valorar tot allò que es té i ser més conscient de la realitat que m’envolta

*Nombre d’estudiants que s’adscriuen a cada afirmació

18

46

14

22

 

Resultat de l’autoavaluació dels estudiants que han fet
activitats solidàries*

Resultat de l’avaluació de la Formacio contestada pels estudiants
Els estudiants que participen en els cursos que oferim des de la UCS han de contestar una
avaluació, dividia en dues parts: a la primera, els demanem que avaluïn la formació i els
ponents que participen al curs i, a la segona, els demanem que reflexionin de quina forma
es diferencien aquests cursos amb els seus estudis de Grau, de com creuen que es poden
aplicar aquests nous aprenentatges en el seu futur professional i personal i, finalment, què
els ha aportat aquesta formació.

Valoració de la formació rebuda i la qualitat global del curs (sobre 5): 4,35

Què t’ha aportat el curs?

Avaluació contestada per 444 estudiants

Avaluació contestada per 100 estudiants
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Testimonis de 
l'alumnat voluntari
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M'ha aportat una visió diferent del

món (valoraré més que mai l'economia

de proximitat, inclusiva, que ajuda a

enriquir el nostre teixit social) i molt

coneixement sobre com evitar caure

en les trampes del capitalisme,

ajudant al nostre entorn a diferents

nivells.

JoanEstudiant d'Audiovisuals i Multimèdia, ha fet el

voluntariat amb Xes - Xarxa d'Economia

Solidària, Pam a Pam, Visibilitzem l'economia

transformadora a les comarques gironines!-

25h

L'ambient 
de tre

ball é
s molt cò

mode,

hi ha 
companye

risme entr
e les

profes
sional

s que 
hi tre

ballen
 i una

volunt
at d'a

companya
ment m

olt

poten
t. He pogu

t apre
ndre n

oves

habili
tats q

ue d'u
na alt

ra manera
 no

hagué
s pogu

t apre
ndre i

/o

desen
volupa

r.

Víctor

Estudi
ant d

e Ped
agogia

, ha 
fet el

 volun
tariat

amb Ajun
tament de

 Salt 
. Fàbr

ica Jo
ve, Es

pai

Estudi
 – 50

h

Ha estat una experiència enriquidora,

ja que al fer les classes als joves

immigrants principalment, vaig poder

veure que si et proposes les coses, ho

pots aconseguir, ja que ells ho tenien

bastant difícil per aprendre idiomes

nous (català i castellà) però tenien
molta força de voluntat. 

Maria Estudiant d'Educació Social, ha fet el

voluntariat amb Ajuntament de Castell-Platja

d'Aro-S'agaró, Espai estudi - Àrea Joventut

Castell Platja d'Aro - 50h

Un dels aprenentatges
 més valuosos

que m'emporto és l'empatia. Els nens

tenen molt a dir i és necessa
ri posar-

nos en el seu lloc pe
r entendre el

perquè necessiten de
terminat suport. 

Alexa 
Estudiant d'e Psi

cologia, ha fet el
 voluntariat

amb Suara Cooperat
iva, Reforç escola

r al pis

d'autonomia Undàrius - 25h

M'ha fet venir moltes més ganes

d'aportar el meu gra de sorra en la

integració de les famílies nouvingudes

als barris. També he tingut

l'oportunitat d'aprendre moltíssimes

coses sobre els països d’origen de les

noies i empatitzar amb la seva
situació personal

Ariadna 
Estudiant de Turisme, ha fet el voluntariat amb

Vincle - Associació per la Recerca i l'Acció

Social, Xarxa tallers amb famílies (Parlem) -

25h
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El projecte en el qual he participat ha sigut
l'anomenat Plaça del Món on ofereixen un
servei d'acollida i es converteixen punt de

trobada i d'intercanvi per a tota la població
motivada per conèixer diferents cultures, i a
les persones que viuen al municipi procedent
d'orígens diversos i que volen construir una

societat intercultural i cohesionada.Miriam 
Estudiant de  Ciències Ambientals, ha fet el

voluntariat amb  Ajuntament de Castell-Platja

d'Aro-S'agaró .Plaça del Món- Espai de trobada

i convivència intercultural- Platja d’Aro - 25h

He pogut apr
ofundir i ad

quirir

diferents h
abilitats i c

oneixements,

els quals em
 poden veni

r bé tant

personalment com professiona
lment.

Ha sigut una
 experiència

 bastant

enriquidora.

 Rosa-Marina

Estudiant 
d'Educació 

Social, ha fet el

voluntariat 
amb  Ajuntam

ent de Ca
stell-Platja

d'Aro-S'aga
ró. Fàbrica

 Jove, Espa
i estudi - 

Àrea

Joventut C
astell Platj

a d'Aro - 5
0h

Els aprenentatges assolits són moltíssims, hetrucat i parlat amb més de 90 dones grans, heconegut personalment algunes d'elles. Leshabilitats desenvolupades es poden resumir enser molt empàtica i saber escoltar, aquestesdones necessiten que algú les escolti inecessiten sentir que algú es recorda d'elles.Valoro molt positivament tota l'experiència
Katia 
Estudiant de  Psicologia, ha fet el voluntariatamb Creu Roja, Atenció a persones grans - 50h

No només va ser un simple voluntariatlingüístic sinó que jo vaig aprendre la sevacultura i ella va aprendre la cultura catalana.Vam passar molt bones estones conversant,vam riure molt, vam intercanviar sentiments iaspiracions en el futur. Valoro moltpositivament aquest voluntariat.

Laia 
Estudiant de  Biologia, ha fet el voluntariatamb Servei de Llengües Modernes de la UdG,Voluntariat linguistic virtual - 25 h
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Seguiment de 
les entitats 
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AJUNTAMENT 
CASTELL-
PLATJA 
D'ARO.SAGARÓ 

CAIXA 
PROINFANCIA 
FIGUERES 

ASSOCIACIÓ DE 
CARDIOPATI ES 
CONGENITES 

CONSORCI PER 
ALA 
NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA DE 
GIRONA 

ESTCIÓ JOVE-
AJ.SALT 

INSTITUT 
SALVADOR 
ESPRIU 

INSTITUT 
MONTILIVI 

ASSOCIACIÓ PER 
LA RECERCA 1 
L'ACCIÓ SOCIAL 
VINCLE 

ESCOLA LLAGUT 

PIL RIU TER 

Resumiu amb una 
paraula o amb una 
frase la vostra 
experiencia amb 
l'estudiant 

Profitosa 

Ganes / lmplicació / 
Motiva ció 

Suport I adaptabilitat 

Totalment virtual. 
Trobem a faltar la 
presencialitat. 

Ha resultat ser una 
gran ajuda i una 
aportació molt 
positiva en el 
projecte Espai estudi. 

Experiencia amb 
l'estudiant: 
impecable, properes, 
implicades i efectives 

Excel·lent 

lmplicació i 
compromís 

Han sumat en el 
projecte de la nostra 
escola. 

Compromís i 
professionalitat 

Valoració de 1'1 al 5 de la 
tasca i implicació deis 
estudiants que han participat 
en projectes promoguts per la 
vostra entitat: 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Valoració de 1'1 al 5 del 
servei i atenció rebuda 
per part de l'equip de la 
Unitat de Compromís 
Social: 

5 

4 

4 

5 

5 

Correcte 

5 

5 

5 

5 

Resumiu amb una 
paraula o amb una 
frase la vostra 
experiencia amb la 
Unitat de Compromís 
Social: 

Profitosa 

Motivació 

Rapidesa en la resolució 
deis petits entrebancs 
que han sorgit. 

Cada vegada més senzilla 
i propera. 

De vegades es troba a 
faltar coneixer 
personalment a la 
persona que hi hagi 
darrera els mails. 

Servicial 

Satisfactori 

Hi ha hagut una bona 
coordinació i 
comunicació. 

Predisposició 

Altres comentaris i propostes de millora que vulgueu 
transmetre'ns: 

Per l'Area de Joventut és una gran oportunitat poder rebre 
estudiants com a voluntaris/es. 

Seria interessant poder oferir més hores de voluntariat. 25h es 
queden una mica curtes. 

De moment els últims alumnes que han participat a l'Espai Estudi 
han resultat ser de grata ajuda 

Repetim segur! 

Estem molts satisfets/etes de !'experiencia. Creiem que les hores de 
voluntariat al nostre centre reverteix en la qualitat emocional i ritme 
d'aprenentatge deis nostres alumnes. Ens agradaria tenir 
voluntaris/es cada curs. Moltes gracies per aquesta iniciativa 

Ha sigut una experiencia molt enriquidora i estem molt contents de 
la participació deis voluntaris. Gracies! Esperem poder tornar-la a fer 
l'any que ve. 

18



 Distribució de 
l'alumnat
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Convenis de 
col·laboració
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Convenis de col·laboració signats entre la UdG i 
diverses entitats socials per a la realització 
d’activitats solidàries i de cooperació

Viu Autisme

Fundació Estany

Col.legi d'Enginyers Graduats i Eng. Tecn. Ind. 

AREP per a la Salut mental

Associació Azahara

Nordic Walking Girona

Ayuda en acción

OIKIA - Fundació privada Resilis

Institut Obert de Catalunya (IOC)-NESE

Fundació MAP

Fundació Escola privada St. Vicenç de Paül

Ajuntament de Bàscara

UTE PIL (RIU TER)

Al llarg del curs 2020-2021 hem renovat o signat nous convenis de col·laboració amb:

Des del curs 10/11 s’han signat un total de 157 convenis. Pots consultar el llistat complet de tots 
els convenis vigents aquí. 
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https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Voluntariat/Entitats-amb-les-que-collaborem


Notícies 

La UdG encapçala el rànquing amb
més voluntariats entre totes les

universitats espanyoles

La Universitat de Girona és la que més accions de
voluntariat fa de tot l'estat espanyol segons un estudi de la
Fundacion Mutua Madrileña. Al llarg del curs 2019-2020, la
UdG ha fet 286 iniciatives de voluntariat, vint més de les
que es va portar a terme el curs anterior. La universitat ha
celebrat mantenir el lideratge en aquest rànquing, fet que
implica una conscienciació social per part dels seus
estudiants. La majoria de projectes de voluntariat s'han
concentrat entre els municipis de Girona i Salt (Gironès)
amb 194 iniciatives. Per altra banda, el nombre de
programes de voluntariat arreu de l'estat espanyol ha
crescut un 44% arran de la pandèmia.

Diari de Girona – Dimecres 18 de novembre de 2020
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https://www.diaridegirona.cat/girona/2020/11/18/udg-encapcala-ranquing-amb-mes-48660762.html


Notícies 

La UdG, líder entre les universitats de l’Estat en accions de voluntariat
ARA – Dijous 19 de novembre de 2020

Un cercle virtuós i generós
El Punt Avui – Dilluns 14 de desembre de 2020

La Universitat de Girona s’ha convertit en un referent a l’Estat pel que fa a accions de
compromís social, cooperació i, especialment, de voluntariat, en què és líder per segon any.
Només des del 2011, ja s’han dut a terme més de 1.500 accions, i la iniciativa no para de
créixer.

Com afronten les entitats i oficines de voluntariat universitari el 2021?
Xarxa Net – Divendres 22 de gener de 2021

A la UdG, el març de 2020 es va haver d’aturar el voluntariat presencial però ràpidament es
van adaptar per poder oferir els voluntariats en línia o per via telefònica que les entitats
demanaven: “es va realitzar teleassistència a gent gran i a altres col·lectius vulnerables,
activitats lúdiques amb infants amb cardiopatia i suport de conversa en català per a
persones nouvingudes”. 
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https://www.ara.cat/comarquesgironines/udg-lider-universitats-accions-voluntariat_1_1032072.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/1893920-un-cercle-virtuos-i-generos.html
https://xarxanet.org/formacio/noticies/com-afronten-les-entitats-i-oficines-de-voluntariat-universitari-el-2021


Els nostres projectes
de cooperació

La UdG és la cinquena universitat de
l'Estat en aportació a l'Ajuda Oficial per
al Desenvolupament, tal com es desprèn
de informe que promou de forma anual
el Ministeri d'Assumptes Exteriors i
Cooperació i elaborat per l'Observatori
de la Cooperació Universitària per al
Desenvolupament (OCUD) de la CRUE.
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on hem fet cooperació al 2020?

Consulta els nostres projectes de cooperació al mapa interactiu del nostre web:

www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Cooperacio/On-fem-cooperacio

Colòmbia

Guatemala

Mèxic

Marroc

Algèria

Camerún
Etiopía

Índia
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https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Cooperacio/On-fem-cooperacio


Infància en risc: prevenció de la malnutrició infantil a Totonicapán, Guatemala

Els nostres projectes de cooperació

Sistema descentralizado de membranas para la potabilización sostenible de agua en
comunidades amazónicas. El agua potable como bien común

AMAZO-MEM

L’AMAZO-MEM2 és la continuïtat d’un projecte que va
iniciar fa uns mesos la Universitat de Girona juntament
amb la Universitat Nacional de Colòmbia, amb l’objectiu
principal de desenvolupar i implementar un sistema de
potabilització simple i sostenible, capaç de proveïr d’entre
100 i 200 litres d’aigua diaris per a diferents famílies de la
regió. Amb el projecte AMAZO-MEM2 es vol donar
continuïtat a les activitats implementades en aquesta
primera fase del projecte; seguir amb la implementació
d’un sistema descentralitzat de potabilització de l’aigua de
l’Amazones, la qual cosa suposarà un salt quantitatiu i
qualitatiu, centrat en la sostenibilitat i l’enfocament de
gènere, social i ambiental, i afavorirà l’acció local
involucrant a la població (especialment a les dones), en la
gestió de l’aigua potable, per considerar aquest accés com
a un dret col·lectiu.

Chajinel

El projecte Chajinel (2a edició) és un projecte
concebut amb l'objectiu de contribuir a la
defensa, garantia i execució dels DDHH,
especialment, el dret a una atenció sanitària
justa, així com l'alimentació saludable dels nens.
En aquest sentit, està vinculat al projecte de
cooperació de prevenció de la malnutrició infantil
(4 edició), tot i que es presenten de forma
separada per englobar objectius i fonts de
finançament diferents. De manera que el projecte
Chajinel s’implementa a Catalunya, amb la
finalitat d’ajudar a conèixer la situació dels nens
desnodrits del departament de Totonicapán i el
projecte Infancia en riesgo que es du a terme. 
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En convocatòries anteriors aquest projecte ha
obtingut ajuts per millorar les infraestructures de
l’Escola d’Infermeria de Kribi-Camerun i per a facilitar
la mobilitat de docents, PAS i estudiants de la
Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona a
l’escola d’Infermeria de Kribi-Camerun. Ara, però, es
vol continuar mitjançant la sol·licitud i el finançament
d’un programa de mobilitat d’estudiants d’Infermeria
(Grau i Postrau) de l’Escola d’Infermeria de Kribi-
Camerun a la Facultat d’Infermeria de la Universitat
de Girona, amb la finalitat que puguin perfeccionar el
seu desenvolupament professional científic i tècnic, i
completar els seus estudis d’Infermeria amb una
formació docent i pràctica.

A més a més Chajinel pretén dinamitzar una transmissió experiencial i de coneixements per augmentar
les competències en salut de persones de Guatemala vinculades a l’Escola d’infermeria de la
Universidad de San Carlos, de manera que aquestes persones siguin en el seu lloc d’origen promotores
de canvis significatius de millora de l’atenció sanitària de la seva població. Així mateix, aquest intercanvi
podrà crear una sensibilització i conscienciació a la nostra població local i per tant l’aprenentatge serà
bidireccional.

Construcció d'una nova biblioteca a 
l'Escola d'Infermeria a Kribi-Camerun

L’objectiu principal és compartir i reforçar la
docència en els estudis d’Infermeria entre l’Escola
d’Infermeria de Kribi i la Facultat d’Infermeria de la
UdG mitjançant un programa de mobilitat no
Europeu de Facultat d’Infermeria de la UdG
mitjançant un programa de mobilitat no Europeu de
Cooperació pensat per a estudiants d’Infermeria de
Kribi i per docents i estudiants de la Facultat
d’Infermeria de la UdG. Amb l’assoliment d’aquest
objectiu, es garanteix la formació dels estudiants
d’Infermeria de Kribi i promou les seves
oportunitats i experiències d’aprenentatge, es
repercuteix de manera directa en la millora de la
salut i el benestar de la població de Kribi-Camerun
i s’implica en el benestar de les dones i nenes,
perquè millora la formació dels estudiants i
professionals d’Infermeria de Kribi-Camerun.
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DENÚNCIA I SUPERACIÓ DE VULNERABILITATS A LA
FRONTERA MÈXIC-GUATEMALA; FASE 4
Atenció a menors, famílies i col·lectiu LGBTTTI i en trànsit - Mèxic i Guatemala

El projecte cerca formar i aprendre de les la tasca de les organitzacions que treballen en la defensa dels
drets i en l’atenció (integritat física i psicològica) de dels col·lectius més vulnerables de la mobilitat humana
present a la frontera entre Mèxic i Guatemala: famílies amb perill de ser separades, menors no
acompanyats, i persones LGBTTTI.

Amb aquest objectiu un equip de professors del Grau de Ciència Política i de l'Administració, Dret i de
Treball Social de la UdG i d’investigadors d’ ECOSUR (Seu regional Tapachula), es coordinaran per
acompanyar, recolzar i aprendre a tècnics i professionals de diverses Organitzacions de Drets Humans
presents en els dos costats de la frontera (Tapachula a Mèxic i Coatepeque a Guatemala). En aquesta
tasca destaca la formació i l’edició de materials audiovisuals i guies de treball amb població vulnerable.
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 Expandim el Projecte Abay Mado 2019

El projecte pretén transferir el coneixement en
metodologies actives i innovadores als docents
d’una escola rural mitjançant un pla de formació al
professorat (Escola Emboret) i així també potenciar
la motivació dels alumnes. A més pretén incidir de
forma positiva en tota la comunitat, convertint
l’escola d’ Emboret en centre dinamitzador i
cohesionador. Per una altra banda es pretén que
l’escola d’Abay Mado esdevingui el focus d’una
xarxa docent a la zona, on els professors formats
en l’anterior projecte esdevinguin formadors. 

Aplicació de les noves metodologies per a l’aprenentatge competencial a les escoles de
la regió d’Ahmara (Etiòpia) i a l’escola d’Emboret (Tanzània)

L’objectiu principal del projecte és incidir en la
millora de la qualitat de l’educació en dues zones
rurals de l’Est de l’Àfrica, amb greus mancances
estructurals i de recursos (Etiòpia i Tanzània).
Aquesta acció es fonamenta en la creació de nuclis
de formació en les zones anteriors que esdevinguin
també focus de divulgació mitjançant la creació de
xarxes docents. Aquests dos punts han estat
reconeguts explícitament per la UNESCO com a
propostes de millora de la pràctica docent per
assolir els reptes que els canvis de la societat
actual demanda.
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INCLUSIÓ DE LA DONA I EMPODERAMENT LOCAL A TRAVÉS DE LA
CAPACITACIÓ DELS VOLUNTARIS PRESENTS A LES REGIONS
D’ERRACHIDIA I FÈS, EN MATÈRIA DE TURISME CULTURAL

 
 El projecte pretén que per mitjà de la inclusió de
dones i voluntaris de la zona, coneixedors de la
riquesa cultural, patrimonial i de la diversitat de
costums úniques de la zona, es pugui donar pas a
una iniciativa d'apropiació cultural i reivindicació
dels estereotips que afecten negativament la
concepció turística, incentivant la creació
d'estratègies que permetin la reconstrucció de
l'imaginari i la riquesa cultural pròpia de la regió, i
que permetin, en definitiva, la implementació de
formes de treball i remuneració vinculades al
turisme comunitari. 

L’objectiu principal del projecte és poder contribuir
al desenvolupament d’un turisme cultural integrat
socialment a les zones d’Errachidia i Fès, fent-ne
agents actius les ONG’s ja presents al territori i, de
manera específica, involucrant a la població
femenina.

PROJECTE DE SUPORT ALS CENTRES DE SALUT
DE SMARA – CAMPS DE REFUGIATS SAHRAUÍS

Projecte que anualment empren accions de
suport als centres de salut-dispensaris de les
diferents wilaies de Smara: Farsia, Mahbes,
Ejderia,,, del qual es beneficia la població de
Smara. En cooperació amb la infermera
s'executen accions consistents en fer
diverses visites de suport tècnic, dotar de
material mèdic i respondre a les diverses
necessitats de suport per l'atenció
comunitària als problemes de salut,
promoció i prevenció de la malaltia.
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La idea és crear a Bangalore un ecosistema
d’organitzacions que comparteixen objectius, visió i
que siguin capaces d’ajudar-se entre elles per
aconseguir transformar l’educació dels col·lectius i
comunitats més vulnerables. Amb aquest propòsit
volem posar en contacte i crear una xarxa entre les
escoles Parikrma, una universitat (Srishti Institute of
Art, Design and Technology), vàries organitzacions
sense ànim de lucre de Bangalore que també
treballen en projectes educatius (Project DEFY,
Headstreams, Ananya Foundation, Sishu Mandir) i el
museu d’art de la ciutat (National Gallery of Modern
Art). 

INVENTORS4CHANGE. 
INVENTORS PEL CANVI - ÍNDIA

L’objectiu és crear sinergies entre elles, buscant punts de connexió entre els seus projectes i iniciatives, i
afavorir dinàmiques de col·laboració. En concret, durant l’estada dissenyarem i implementarem tallers pels
mestres i estudiants de Parikrma, en un context diferent de l’escola: dins del museu d’art de la ciutat. 

També dissenyarem activitats que permetin que els estudiants universitaris de disseny, art i tecnologia,
facin servir les escoles Parikrma com a laboratoris on posar en pràctica els projectes que desenvolupen, i
que d’aquesta manera es converteixin en mentors dels infants. A més, organitzarem un esdeveniment
EdCamp per ajuntar personal de les organitzacions Parikrma, DEFY, Headstreams, Ananya i Sishu Mandir,
i fent servir una metodologia innovadora, promoure debatin i co-creïn solucions als problemes educatius
que ells mateixos identifiquin.
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VUDES 2020
Visites Universitàries pel Desenvolupament Sostenible a Amhara, Etiopía

El projecte VUDES 2020 consisteix en la visita a varies comunitats d’Amhara (Etiòpia), per la
preparació de propostes de projectes de recerca. Aquests projectes es presentaran a les facultats
de la UdG per identificar i reclutar estudiants y supervisors, els quals els desenvoluparan a l’any
següent amb col·laboració de la Universitat de Gondar, i amb l’afany d’aportar valor per les
comunitats locals. Amb aquest projecte es pretén enfortir els vincles iniciats amb el projecte
VUDES 2019 

L’objectiu general és aportar valor a les comunitats a
través dels projectes de recerca que es preveuen
dissenyar i, a la vegada, generar coneixement
acadèmic, afegir valor a la formació dels nostres
estudiants i enfortir les competències de recerca i
desenvolupament de la Universitat de Gondar. 

La proposta està alineada amb una multitud d’ODS,
de manera que podrà afavorir en el futur estudiants
de la UdG de diferents àmbits de coneixement.
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INFORME
Voluntariat
Internacional 
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voluntariat
internacional

impacteimpacte

Aquest any acadèmic, dins de la Unitat de
Compromís Social hem impulsat una nova branca:
el Voluntariat Internacional. Aquest servei té
com a objectiu assessorar a estudiants en relació
a les oportunitats que existeixen per anar a fer un
voluntariat a l’estranger, a més d’oferir places de
projectes subvencionats per tot Europa. 

Degut a la situació mundial de Covid d’aquest
últim any, no ha estat fàcil treure el veritable
potencial d’aquesta branca de la UCS. Tot i així,
hem estat contactats per més de 300 estudiants,
hem fet prop de 50 consultes personalitzades i
hem organitzat xerrades informatives variades,
algunes d’elles amb més de 120 visualitzacions al
canal de Youtube de la Unitat de Compromís
Social. També hem obert un nou Instagram
(voluntariat.udg) per a fer més efectiva la
comunicació amb els estudiants, a més de
potenciar diferents maneres d’arribar a l’estudiant,
com el xatbot o newsletters informatives.

És important tenir en compte que degut a les
dificultats de la situació Covid, un gran nombre de
projectes internacionals programats s’han hagut
de posposar pel futur o cancel·lar. Tot i així, 16
estudiants de la UdG han pogut marxar a
l’estranger i participar en un projecte de
voluntariat internacional. 

El perfil de l’estudiant que ha fet un voluntariat
internacional és divers. Trobem a estudiants de
facultats de lletres, ciències, turisme, dret, medicina,
escola politècnica, educació i psicologia. El tipus de
projectes en els quals han participat també ha estat
variat; Seminar, Training Course, Youth Exchange,
European Solidarity Corps, amb temàtiques com
teatre, tecnologia, medi ambient, animals,
comunicació audiovisual, inclusió social, etc. Tot això
en països com Grècia, Polònia, Romania, Alemanya,
entre d’altres.   

La gran majoria dels joves participants desconeixia
completament l’existència d’aquest estil de projectes
subvencionats, on les activitats, menjar, allotjament i
vols estan coberts pel programa. D’aquesta forma,
hem pogut obrir un nou camp de possibilitats per a
aquests estudiants que tenien ganes de viure
aventures a l’estranger però no sabien com poder
plasmar aquests desitjos en la seva realitat de vida
com a estudiant. 

L’impacte que han obtingut els estudiants després
de participar en els projectes ha estat molt positiu
en tots els sentits. Hem rebut “feedback”
d’agraïment, on destaquen la satisfacció d’haver
conegut altres cultures, fet nous amics, haver
après sobre temes variats i les ganes de voler
repetir experiència en altres projectes futurs. 
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Seguidament us deixem tres extractes com a exemple de testimonis que ens han deixat els estudiants de
la UdG. 

María Cristina Rodríguez
Estudiant de Dret i Criminologia

“Hemos aprendido
 a descubrir 

cuáles

son nuest
ras habili

dades, en
 qué som

os

buenos y
 varias p

ersonas q
ue pensa

ban

que no eran buenas 
en nada

descubrie
ron su va

lía y orga
nizaron u

nos

workshops 
impresionan

tes. También

aprendimos a estar más cerca de

nuestra 
pasión en la vida, ya que

pudimos reflexi
onar sobr

e nuestro
 futuro

al estar 
lejos de 

casa, de 
nuestra z

ona

de confor
t mental y t

ener que 
explicar

sobre nos
otros a ot

ras person
as.” 

"Totes dues coincidim que l’experiència

ha superat amb escreix les nostres

expectatives i, sens dubte, la tornaríem

a repetir. Hem tornat a Catalunya

carregades d’energia i havent adquirit

molts aprenentatges (eines i estratègies

tecnològiques, jocs i dinàmiques, música,

balls, receptes de cuina, etc.), i amb un

munt d’amistats de qualsevol edat i lloc

d’Europa.”

Ioana Valeria i Maria Rosa Sitjes
Estudiants de Medecina i PhD en Psicologia 

Training Course a Grècia sobre el concepte “Banc del temps” 

Seminar a Romania sobre la digitalització de l’educació
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Natàlia Martínez i Ñami Tixicuro
Estudiants d'Educació Primària i 
Educació Infantil

“He tornat 
amb moltes més ganes 

de

marxar i et volia preguntar
 si hi ha

noves places. M'agradaria
 marxar més

temps, ha estat una molt bona

experiènci
a, sé que

 no paro
 de repet

ir-

ho, però és que he quedat 
ben

enamorada. 
Gràcies 

a aquesta

oportunita
t he pogu

t obrir la 
meva ment

i tinc la 
sensació 

que m'han sorti
t ales

per volar,
 ara tinc

 el cul i
nquiet i 

vull

viure, vull
 conèixer 

i vull apre
ndre.” 

Youth Exchange a Polònia 
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