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El bon temps ens ha acompanyat durant tot el mes de febrer i ho hem aprofitat per voltar per
diferents espais del Campus. Amb totes les nostres bones energies hem anat a la cerca
d'estudiants que se sumin al #ComandoVoluntariat. El 16 de març, tindrem la oportunitat de
donar la benvinguda a tots aquests nous voluntaris en una nova edició del Nostrum, la trobada
formativa i de coneixença de la FAS. No us ho podeu perdre!
Febrer també ha estat marcat per la jornada, que hem organitzat juntament amb l’ACUP, per
reflexionar sobre com introduir els ODS en la docència universitària; i per l'aprovació per
part del Patronat de la FAS del pressupost de l’any 2019.
A més, acabem el mes amb una proposta ben calenta, 'Wikilove', una "enciclopèdia virtual"
que posarà a prova els vostres coneixements sobre sexualitat i afectivitat.
Això no hi ha qui ho pari. Seguim!

Tot a punt per a una
nova edició del Nostrum
de la FAS!

La FAS a les Jornades
Interfacultatives de la
UAB

Aprovació del
pressupost 2019 de la
FAS

El pròxim dissabte 16 de
març totes les persones que
fan possible la FAS tenen una
cita en el Nostrum, que
aquest cop se celebrarà al
Centre Cívic Pere Quart
(Barcelona). El Nostrum és un
espai lúdic de formació per a
compartir experiències i
reforçar llaços.
Llegir més >

La FAS organitza activitats a
diferents punts del Campus
de la UAB durant les Jornades
Interfacultatives de la UAB,
amb l’objectiu de promoure
els programes de voluntariat
i on l’alumnat podrà
participar en diferents
accions i sortejos per
guanyar premis exclusius.
Llegir més >

El Patronat de la FAS va
aprovar, el passat 28 de
febrer, el pressupost del
2019 que ascendeix a més
d’un milió dos-cents mil
euros. Els ingressos
provenen un 51% de la UAB;
18% de la Generalitat de
Catalunya; 18% d'ens locals i
13% d'entitats privades.
Llegir més >

7 de març: Xiringu (especial Dia Internacional de les Dones) +
SAF, 13.00h-15.00h.
Punt itinerant d’assessorament, informació i discussió en temes de drogues, sexualitat i
alimentació.

12 de març: Recollida de deixalles al bosc de la UAB +
Camp de futbol Vila Universitària, 13.00h-15.00h.
En el marc de la campanya Let's Celan up Europe, el programa Medi Ambient organitza
una recollida de deixalles al bosc proper a la zona de la vila universitària.

16 de març: Nostrum, trobada formativa del voluntariat de la FAS +
Centre Cívic Pere Quart (Barcelona)
La FAS organitza la segona i última jornada lúdica i de coneixença per als voluntaris i
voluntàries del curs 2018/2019.

19 de març: Vermut formatiu sobre persones refugiades al Líban +
Sala d'actes de l'edifici Àgora (Annexa a la Sala de Cinema de la UAB), 13.00h.
Activitat divulgativa sobre la situació de les persones desplaçades de Síria al Líban.

21 de març: Convocatòria E2018-2019 Fons de Solidaritat +
Últim dia de presentació de sol·licituds per a la convocatòria E2018-2019 del Fons del
Solidaritat de la UAB.

26 de març: 'No direction Home'. Projecció de "La vida Loca" +
Sala de Cinema de la UAB, 16.00h.
En el marc del Cicle Documental sobre migracions, refugi i drets humans, projectem el
segon documental: la vida Loca, de Christian Poveda.


La FAS organitza una jornada sobre els
ODS a la Universitat
La jornada "Del compromís institucional a l'acció
docent: com introduir i reforçar la perspectiva
dels ODS a la docència universitària?" va tenir
com a objectiu compartir experiències i avançar
en la posada en pràctica de diverses iniciatives
sobre Objetius de Desenvolupament Sostenible
en l’àmbit de la docència universitària.
Llegir més >

Disponible 'WikiLove', una "enciclopèdia
virtual" sobre temes de sexualitat
El projecte ‘WikiLove’, desenvolupat per dues
estudiants de Psicologia de la UAB en el marc del
seu TFG, busca ser un recurs perquè els/les
estudiants puguin ampliar els seus coneixements
de sexualitat, i compta amb el seguiment i
acompanyament del Programa de Salut de la FAS.
Llegir més >

#Cooperació: Un concurs fotogràfic i tallers gratuïts per promoure la cohesió social i els drets humans a
la UAB +
#FAS: La UAB i Banco Santander lliuren 80 beques-salari Ítaca per a joves amb talent +
#xarxanet: La perspectiva de gènere a les universitats catalanes +
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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 doneu-vos de baixa en aquesta
llista.

