
Unitat de Compromís Social

“ Les universitats són com els arbres, sòlids, profundament 
arrelats a terra, amb branques i fulles que intenten tocar el cel en 

cerca de nou coneixement. 
Però és fonamental que amb les seves branques donin sopluig als 
més febles, amb programes que mostrin el seu compromís social”

Shirley Walters, South Africa



 Assessorament i orientació

 Accessibilitat als espais i als continguts

 Formació i sensibilització



 Protocol davant situacions de violència o d’assetjament per raó de sexe, 
gènere o sexualitat

 Assessorament i orientació

 Campanyes de sensibilització

#noésno



 Educació al llarg de la vida

 Noves formes d’accés a la universitat



 Crear un entorn que fomenti hàbits saludables a la universitat

 Pla pilot prevenció d’addiccions

 Salutacció: Taula de Salut de Girona

 Joves promotors de la salut



 Formació per a la sostenibilitat

 Gestió ambiental de l’activitat universitària als campus



 Obtenció de crèdits ECTS per la participació en algun projecte de cooperació

“Convocatòria d’Ajuts UdG a 

Projectes de Cooperació Internacional 

per al Desenvolupament”

 Educar, sensibilitzar i mobilitzar a la comunitat universitària i a la població 

en general i promoure’n la seva participació.



 Obtenció d’ECTS per la participació en activitats solidàries al territori gironí

 Per superar el curs (25 hores de formació) es requereix

- Assistència a un mínim del 80% del curs 

- Realització del qüestionari d’avaluació final



 Per obtenir els 2 ECTS, us faltaran 25 hores en activitats solidàries:

 Diferents àmbits:

- Comunicació

- Cultural

- Discapacitat

- Educació

- Salut

- Social

- Sostenibilitat

 Algunes entitats de voluntariat que podreu conèixer durant el curs:

- CCU

- Creu Roja

- GICOR

- La Sopa

- Banc dels Aliments

- Càritas

- La Casita ...



 Hort Ecosolidari de la UdG

 Objectius:

- Aportar productes alimentaris a La Sopa

- Engegar un programa de reinserció social (CCU)

- Aprenentatge en gestió i producció d’horts urbans (UCS - Sostenibilitat)

- Usuaris de la Fundació Ramon Noguera a col·laborar amb els voluntaris

en les tasques d’hort



 Drets i deures de l’estudiant (s’accepta al moment d’inscriure’s):

 Annex al conveni del col·laboració entre la UdG i l’entitat per a la realització 

d’activitats solidàries (document que cal signar abans de començar l’activitat):

- Descripció de l’activitat, període, horari

- Signar a 3 bandes (UdG, tutor de l’entitat i estudiant)

- UdG: Fer el seguiment de les activitats, assessorar, reconèixer els crèdits

- Entitat: Tutor que supervisi, actitud formativa, avaluar i certificar hores

- Estudiant: Incorporar-se en la data acordada, complir el pla de treball, 
confidencialitat, respecte a la política de l’entitat, realitzar l’avaluació.



Segueix-nos

Vols saber-ne més?

@UdGCompromisSocial

@UdGCompromis

Contacta’ns

Mòdul 23 – Campus Montilivi

972 41 80 77

https://www.udg.edu
UdG  Viu la UdG   Cooperació i Voluntariat

compromis.social@udg.edu


