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Article d'opinió
La Biblioteca de Ciències Socials sempre us pot ajudar!
La Biblioteca de Ciències Socials es va crear l’any 1988 fruït de la unió de dues biblioteques: la
Biblioteca de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Actualment, formem part del
Servei de Biblioteques de la UAB i tenim un indiscutible enfocament vers la qualitat i la millora
contínua.
Llegir més Biblioteca

El perfil

La Marta Cascales Tortajada és una de les guanyadores als premis sobre els millors treballs de final
de grau amb perspectiva de gènere que dóna l'Observatori per a la Igualtat de la UAB. El seu treball
es titula:
"Gender identities and affectivesexual diversities: a look in Northern Ireland, Belfast" i tracta sobre
les diferents identitats sexuals i de génere a Irlanda del Nord.
Cascales va néixer al 1995 a Sabadell i va estudiar el grau de Sociologia a la UAB. Actualment està
cursant el màster de gènere a la Universitat de Barcelona i treballant a l'Observatori per la Igualtat.
Marta Cascales

Actualitat

Noves jornades de vaga a la Facultat
Els passats 28 i 29 de novembre de nou la Facultat ha aturat la seva activitat docent per a reclamar una
Universitat pública i de qualitat. El seguiment ha estat generalitzat. En aquesta ocasió la principal
reivindicació de l’estudiantat ha estat la rebaixa del 30% dels preus públics de les matrícules
universitàries

Cafè amb la degana: presentem al Carlos Martin Faus
En Carlos Martín Faus té una doble vida; és membre fundador de la cooperativa CohEcos i professor
associat de la titulació de Relacions Internacionals i del Màster en Relacions Internacionals, Segurata i
Desenvolupament.

La UAB organitza una sessió informativa sobre les beques Fulbright
El 13 de desembre, la UAB organitza una sessió informativa sobre les beques Fulbright. Es parlarà de
beques d'ampliació d'estudis destinades a realitzar estades de dos anys a universitats dels Estats Units
per seguir programes de màster, doctorat i recerca predoctoral. La sessió tindrà lloc a les 12 h, a
l'Auditori de la Facultat de Psicologia i de Filosofia i Lletres.

La Facultat organitza la conferència "Quin Marx es llegirà i per a què al 2030?"
el proper 11 de desembre
L’acte s'enmarca en un cicle dedicat a Karl Marx per commemorar el bicentenari del seu naixement i
l'organitzat la nostra Facultat durant tot el curs 20182019

Els estudiants de l’Assemblea de Polítiques i Sociologia, nous representants
claustrals de la Facultat
Els resultats definitius de les eleccions al claustre es van publicar el passat 26 de novembre i són
quatre membres de la candidatura de Crida per la UAB.

Camerata Egara interpreta peces de Johann S. Bach a la UAB
El proper 20 de desembre, a les 19 h, l'auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres acollirà un concert
del conjunt Camerata Egara, que interpretarà una selecció de temes de Johann Sebastian Bach.
Veure totes les notícies

Agenda
11 Des. 2018

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
Sala Teatre UAB
11 Des. 2018

"Quin Marx es llegirà i per a què al 2030?", organitza la FCPS

Sala d'Actes d'Econòmiques i Polítiques
Veure tota l'agenda
Subscriute, proposa, opina
Butlletins anteriors en el DDD
Segueixnos a les xarxes socials

