
09/02/2017	Voluntariat
Torna	el	Nostrum,	la	trobada	del	voluntariat	de	la	FAS!

La	 segona	 edició	 d’aquest	 acte	 de	 coneixença	 i	 formació	 pel
voluntariat	 que	 participa	 en	 els	 diferents	 programes	 de	 la	 Fundació
Autònoma	 Solidària	 es	 durà	 a	 terme	 l’11	 de	 març	 a	 Barcelona.	 Per
apuntar-t'hi	emplena	aquest	formulari.

24/02/2017	Programes	Socials
La	investigació	vinculada	a	Let’s	Go	rep	un	ajut	Rercercaixa

El	 grup	 de	 recerca	 GREIP	 (Grup	 de	 Rercerca	 i	 Ensenyament	 i
Interacció	 Plurilingües)	 i	 la	 FAS	 han	 guanyat	 un	 ajut	 de	 Recercaixa
per	 desenvolupar	 la	 recerca	 vinculada	 al	 programa	 Let’s	 Go.	 La
investigació	 vol	 fomentar	 que	 els	 docents	 es	 converteixin	 en	 agents
transformadors	 de	 les	 pràctiques	 educatives	 en	 l’aprenentatge	 de
l’anglès	 a	 partir	 de	 la	 seva	 participació	 en	 un	 projecte	 docent	 a
instituts	de	Badia.

07/02/2017	Voluntariat
120	places	noves	que	ompliran	el	2017	de	voluntariat

La	 FAS	 ha	 fet	 una	 crida	 de	 voluntariat	 oferint	 una	 àmplia	 oferta	 de
places	 en	 els	 diferents	 programes.	 Calen	 d'ara	 fins	 finals	 de	 curs
persones	per	anar	a	fer	activitats	a	escoles,	presons	o	per	acompanyar
persones	refugiades	a	la	UAB.

16/02/2017	FAS
Es	premia	un	grup	d’estudiants	d’Educació	per	a	la	realització	d’una
campanya	de	sensibilització	sobre	gènere	a	la	UAB

La	segona	edició	del	Premi	Extraordinari	de	la	FAS	per	a	la	realització
de	 campanyes,	 adreçat	 a	 estudiants	 de	 l’assignatura	 "Educació	 i
cooperació	 per	 al	 desenvolupament"	 de	 la	 Facultat	 de	 Ciències	 de
l'Educació,	s’ha	resolt	amb	l’aprovació	d’un	projecte	de	sensibilització
entorn	a	la	desigualtat	de	gènere	a	la	UAB.

20/02/2017	Voluntariat
Publicació	de	la	memòria	d'activitats	de	la	FAS	del	curs	2015-16

La	 Fundació	 Autònoma	 Solidària	 publica	 la	 memòria	 d'activitats	 del
curs	 2015-2016.	 El	 document	 repassa	 de	 manera	 visual	 i	 ràpida	 qui
som	i	què	fem,	passem	comptes	amb	finançadors	i	donants	i	donem	a
conèixer	els	principals	àmbits	de	treball	i	activitats	dutes	a	terme.

28/02/2017	Programes	Socials
Joves	de	Badia	intercanvien	històries	amb	altres	joves	d'arreu	del
món

A	 través	 del	 programa	 socioeducatiu	 Let’s	 Go,	 nens	 i	 nenes	 de	 Badia	 del	 Vallès
estan	participant	en	el	projecte	internacional	Global	Story	Bridges,	una	iniciativa	que
connecta	joves	d’arreu	del	món	mitjançant	l’intercanvi	de	vídeos	i	històries	en	anglès.

Destaquem

"Jo	també	sóc	del	barri"	de	gira

L’exposició	d’art	comunitari	“Jo
també	sóc	del	barri	de	gira/on	tour”
donarà	a	conèixer	un	recull	d’obres
dutes	a	terme	per	menors	i	joves
interns	en	centres	de	justícia	juvenil.
S’inaugurarà	el	proper	2	de	març	i
es	podrà	visitar	a	Barcelona	fins	el
18	de	març.	

Butlletins	anteriors

Circular	Informativa
Butlletí	mensual	de	la	Fundació	Autònoma	Solidària	-	Febrer	2017

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK747xhyhurT9Ej7gWHXwRp0vlyUav59KUy7g__QbPrbLePA/viewform
http://www.uab.cat/web/programes-socials/socioeducatius-secundaria/let-s-go-1345718020649.html
http://www.uab.cat/web/actualitat/noticies/detall-de-la-noticia-1260363248726.html?noticiaid=1345719752067
http://www.uab.cat/web/agenda-web-1345663641991.html?param3=1345668848726
https://www.uab.cat/web/formacio-i-credits/oferta/tallers-2n-semestre-2018-19-1345718527849.html
http://www.uab.cat/web/voluntariat/sumar-se/formulari-voluntariat-2016-2017-1345709012140.html
http://www.facebook.com/pages/Barcelona-Spain/FAS-Fundacio-Autonoma-Solidaria/36461931647
https://www.instagram.com/fas.uab/
http://www.youtube.com/user/fasvoluntariat?feature=guide
http://twitter.com/#!/FAS_UAB
https://www.uab.cat/web/actualitat/butlletins-1279779141584.html


Altres	Notícies

08/02/2017	Cooperació
Estades	solidàries	2017,	anima’t	a	viure	l’experiència!
T’has	plantejat	participar	en	un	camp	de	treball	en	un	país	del	Sud?	Tens	ganes	d’una
experiència	 en	 l’àmbit	 de	 la	 solidaritat	 internacional	 i	 no	 saps	 per	 on	 començar?	 El
dimarts	7	de	març,	a	 les	12:30	hores	 les	entitats	Servei	Civil	 Internacional,	COCAT	 i
Associació	Catalana	per	la	Pau	ens	explicaran	les	seves	propostes	d’estades	solidàries
per	aquest	estiu.

16/02/2017	Cooperació
Els	ODS	s'introdueixen	en	assignatures	d'Educació	i	Enginyeria
El	 curs	 2016-2017	 la	 FAS	 implementa	 una	 proposta	 formativa	 en	 assignatures	 de	 la
Facultat	de	Ciències	de	l’Educació	i	de	l’Escola	d’Enginyeria	de	la	UAB	amb	l’objectiu
de	 donar	 a	 conèixer	 l'Agenda	 Global	 per	 al	 Desenvolupament	 Sostenible	 a	 l’alumnat
universitari	i	reflexionar	sobre	la	seva	incidència	en	l’exercici	de	la	futura	professió.	

16/02/2017	Voluntariat
Primera	trobada	entre	estudiants	i	adolescents	mentorats
El	voluntariat	mentor	i	els	adolescents	mentorats	engeguen	el	programa	de	la	FAS	per
a	la	reducció	de	l’abandonament	escolar	prematur	a	Sabadell.	

13/02/2017	Voluntariat
Vols	marxar	a	l'estranger	a	fer	voluntariat?	La	FAS	et	proposa	el
SVE
La	Fundació	Autònoma	Solidària	 (FAS)	ofereix	una	sessió	 informativa	sobre	el	Servei
de	 Voluntariat	 Europeu	 (SVE),	 un	 programa	 de	 mobilitat	 internacional	 juvenil.	 Les
xerrades	tindran	lloc	el	20	de	febrer	i	el	6	de	març	de	2017	a	la	Sala	117	de	l'Edifici
Àgora	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona.

14/02/2017	Voluntariat
Jornada	d'anellament	d'aus	a	la	UAB
La	 FAS,	 en	 coordinació	 amb	 l'Oficina	 de	 Medi	 Ambient	 (OMA)	 ,	 organitzen	 un	 matí
formatiu	 per	 anellar	 els	 ocells	 del	 Campus	 de	 Bellaterra	 el	 pròxim	 divendres	 17	 de
febrer.	La	participació	és	oberta	a	tota	persona	interessada.	

FAS	 | 	Discapacitat	 | 	Cooperació	i	EpD	 | 	Salut	 | 	Programes	socials	 | 	Voluntariat

De	conformitat	amb	la	Llei	Orgànica	15/1999,	de	13	de	desembre,	de	protecció	de	dades	de	caràcter	personal,	i	la	normativa	que	la	desenvolupa,
l’informem	que	les	dades	personals	utilitzades	per	a	l’enviament	d’aquesta	comunicació	formen	part	d’un	fitxer	de	dades	de	caràcter	personal	del	qual
n’és	responsable	la	Fundació	Autònoma	Solidària,	amb	la	finalitat	d’informar	sobre	les	novetats	de	la	Fundació.	En	qualsevol	moment,	pot	exercir	els
drets	d’accés,	rectificació,	cancel·lació	i	oposició	davant	el	responsable	del	fitxer,	enviant	un	escrit	a	fas.comunicacio@uab.cat
	
En	compliment	del	que	disposa	l’art.	22	de	la	Llei	34/2002,	d’11	de	juliol,	de	serveis	de	la	societat	de	la	informació	i	del		comerç	electrònic,	en	cas	que
vulgueu	revocar	el	consentiment	prestat	envieu	un	missatge	a	l’adreça	electrònica	fas.comunicacio@uab.catamb	el	següent	text	a	l’assumpte:	NO
ACCEPTO	CORREUS	ELECTRÒNICS,	O	ALTRES	MITJANS	DE	COMUNICACIÓ	ELECTRÒNICA	EQUIVALENT,	DE	LA	FUNDACIÓ	AUTÒNOMA
SOLIDÀRIA

https://www.uab.cat/web/fas-1256191998600.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-1256191998681.html
https://www.uab.cat/web/cooperacio-i-epd-1256191998703.html
https://www.uab.cat/web/salut-1256191998707.html
https://www.uab.cat/web/programes-socials-1256191998717.html
https://www.uab.cat/web/voluntariat-1256191998721.html

