
El Programa Pisos Solidaris (Beca d’allotjament al barride Sant 
Llorenç) és una iniciativa de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, 
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat i la Universitat Jaume 
I, orientada a dinamitzar el teixit social mitjançant la col·laboració 
en els programes del barride Sant Llorenç de Castelló, alhora que 
proporciona allotjament a l’estudiantat de la Universitat Jaume I.

Per a inscriure-us en el Programa,empleneu la sol·licitud i 
presenteu-la a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat (OCDS). 
 

 
Més informació: 
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)
Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social
Àgora Universitària, edifici E1.
Tel.: (+34) 964 729 390 | Fax: (+34) 964 729 399 | ocds@uji.es 
http://www.uji.es/serveis/ocds/

PISOS  
SOLIDARIS

Beca d’allotjamenta pisos del 
Barri de Sant Llorenç

CONVOCATÒRIA OBERTA I PERMANENT



 AQUEST PROGRAMA PRETÉN:

• Oferir a l’estudiantat l’oportunitat d’aprendre i viure en contacte 
directe amb el barri.

• Fomentar la transmissió de valors solidaris i d’integració social.
• Oferir a l’estudiantat l’oportunitat d’aprendre

LES CONDICIONS PER A ACCEDIR AL PROGRAMA SÓN:

• Ser estudiantat de la Universitat Jaume I.
• Sense càrregues familiars.
• Disposició a dedicar part del seu temps a col·laborar en les diverses 

activitats (recursos, reunions, formació, dinamització comunitària, 
etc.) que desenvolupa el programa.

• Realitzar un ingrés de 120 euros en concepte de fiança.
• Assumir el pagament de despeses corrents (aigua, llum, comunitat).
• Tenir regularitzada la situació de residència a Espanya.
• Domini mitjà de l’espanyol. 

 FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA

• Signatura del contracte d’habitatge i carta de compromís.
• Dedicar vuit hores setmanals en activitats de coordinació 

i intervenció social (associatives, culturals, educatives, de 
dinamització, entre altres) contingudes en els projectes que es 
desenvolupen al barri.

• Reunions de coordinació: espai de trobada entre l’estudiantat i la 
coordinació del programa. Assistència obligatòria.

• Reunions sopars interculturals, espai de trobada quinzenal entre 
el grup d’estudiantat destinat a l’intercanvi i cohesió. Assistència 
obligatòria.

FITXA D’INSCRIPCIÓ

Convocatòriaoberta i permanent
 

Nom i cognoms

DNI/NIE

Domicili

Localitat

Codi Postal

Telèfon

Titulació

Adreça de correu electrònic

Tens formació en voluntariat?

Has participat en alguna activitat de voluntariat social?

Nota: El procés de selecció inclourà una entrevista personal.


