
Entitats col·laboradores: 

III Jornada de presentació dels 
TFG amb la metodologia ApS  

Dia: 11 de juliol de 2019 

Horari: 17:00 h. 

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de 
Dret, Economia i Turisme 
 



PROGRAMA 
17:00:  Inauguració de la Jornada  

A càrrec de: 

Sra. Paquita Santiveri, vicerectora de Qualitat i Innovació Docent de la Uni-
versitat de Lleida 

Sra. Eva Martín, vicedegana de Relacions Institucionals i Ocupabilitat de la 
Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida 

 

17:20:  Presentació dels TFG-ApS FDET 

A càrrec de la Sra. Núria Camps, coordinadora de Compromís Social, Igual-
tat i Cooperació de la Universitat de Lleida. 

 

Exposició dels TFG-ApS: 

Sra. Chiara di Nolfo (Grau en Turisme): “És més car viatjar amb discapaci-
tat? Allotjament tradicional vs. allotjament col·laboratiu” 
 

Sra. Sara Mostafa Shaalan (Grau en Turisme): “L’accessibilitat en el sector 
de l’allotjament turístic: Booking.com vs Airbnb” 

Sra. Olga Guzmán (Grau en Turisme): “Anàlisi de la Ruta <La Lleida Medi-
eval> i proposta de millora per adaptar-la a persones amb discapacitats” 

Sra. Judith Vila Bonillo (Grau en Dret): “La asistencia como medida de 
protección idónea para personas con Síndrome de Down frente a la incapa-
citación” 

Sra. Fatima Drammeh (Grau en ADE): “Economia circular i inserció labo-
ral. Impacte de la roba de 2a mà” (VIRTUAL) 

Sr. Roger Garcés (Grau en ADE): “El moviment cooperatiu a Ponent. Qua-
tre cooperatives d’èxit” 

Sr. Pol Rius (Doble Grau Dret-ADE); “La realitat del dret i l’accés a l’habi-
tatge de persones vulnerables” 

 
L’Aprenentatge servei és aprendre fent un servei a la 

comunitat (Roser Batlle) 

L’Aprenentatge Servei (APS) és una proposta educativa 
que combina processos d’aprenentatge i de servei a la 
comunitat en un sol projecte, en el qual els partici-
pants es formen tot treballant sobre necessitats reals de 
l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo (Puig & Palos). 

Intervenció de les entitats col·laboradores:  

Federació ALLEM 
Associació Banc dels Aliments Lleida 
Troballes empresa d’inserció de Càritas 
Associació Síndrome de Down 
Arrels Sant Ignasi 
Ponent Coopera 
Associació Catalana per la Infància Maltractada de les Terres de Ponent 
(ACIM) 

19:00:  Cloenda  de l’acte 

A càrrec del Sr. Eduard Cristóbal,  degà de la Facultat de Dret, Economia 
de la Universitat de Lleida. 


