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Despertem consciències. Aquest va ser el lema de l'activitat final del Nostrum, la trobada
formativa per al voluntariat de la FAS. Durant una hora, voluntaris i voluntàries van crear
conjuntament un gran mural ple de creativitat. Amb una explosió de colors va quedar gravat el
gran despertar que experimenten amb la vivència voluntària. Gràcies a tothom per la
participació!
En aquest butlletí, repassem el bo i millor del mes de març: la recollida de deixalles a la UAB,
el nou voluntariat sociosanitari a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la publicació del
marc conceptual sobre les competències del pensament crític i el compromís ètic a la
Universitat o l'acord del funcionament del servei d'intèrprets de llengua de signes. A més,
l'equip de la FAS hem volgut mostrar el nostre compromís amb les reinvidicacions feministes en
el marc del Dia Internacional de les Dones.
Ha estat un març apassionant i el ritme pujarà de cara al mes d'abril. Només començar ens
espera la Setmana Saludable i Sostenible de la UAB, on els programes de Medi Ambient i
Salut organitzaran diferents activitats amb l’objectiu de promoure un estil de vida saludable,
responsable i respectuós amb el medi ambient. A més, arriba la sisena edició del Concurs de
Relats Eròtics amb fantàstics premis per tots els participants! I tot i que sembla que queda
lluny, comenceu a reservar la data: el dimecres, 22 de maig portarem a terme l'acte
de cloenda del curs 2018-2019 de la FAS.
Prepareu-vos per a uns mesos d’infart!

La FAS participa a la
Setmana Saludable
i Sostenible de la
UAB

S’acorda el
funcionament del servei
d’intèrpret de llengua
de signes a la UAB

Comença un nou
voluntariat a l’hospital
de la Santa Creu i Sant
Pau

De l'1 al 5 d'abril tindrà lloc la
X Setmana Saludable i
Sostenible, on la FAS
participarà amb diferents
activitats de conscienciació
amb l’objectiu de promoure
un estil de vida saludable i
sostenible. En total, s'han
organitzat més de quaranta
activitats per tot el campus.
Llegir més >

S'han elaborat les normes de
funcionament del servei
d’intèrpret de llengua de
signes (ILS), adreçat a
l’alumnat universitari amb
discapacitat auditiva. Aquest
servei el gestiona i l'ofereix el
Servei d’Atenció a la
Discapacitat (PIUNE) de la
UAB.
Llegir més >

El programa sociosanitari
estrena un projecte pilot
d'acció voluntària a l’hospital
de la Santa Creu i Sant Pau.
El nou voluntariat a Sant Pau
atendrà fins a 36 pacients,
els que estan a la planta de
geriatria, i consistirà a oferir
un espai d’entreteniment
col·lectiu.
Llegir més >

1-5 abril: Setmana Saludable i Sostenible de la UAB +
Campus UAB
Més de quaranta activitats programades amb l'objectiu d'adquirir hàbits per a un estil
de vida saludable i sostenible.

29 d'abril: Festa de la Primavera +
Campus UAB
Una setmana després del dia de Sant Jordi, se celebra a la UAB la Festa de la Primavera
amb diferents activitats per commemorar l'arribada de l'estació més floral de l'any.

29 d'abril: Entrega de Premis Concurs Relats Eròtics +
Plaça Cívica (Campus UAB)
Coincidint amb la Festa de la Primavera de la UAB, se celebrarà un acte a la Plaça Cívica
on es donarà a conèixer els relats guanyadors de la sisena edició del concurs de Relats
eròtics.

22 de maig: Acte de cloenda del curs 2018-2019 +
Sala d'actes del Rectorat (Campus UAB)
La FAS us convida a tancar el curs 2018-2019 fent un repàs de les activitats més
destacades de l'entitat.


'Despertem consciències' al Nostrum,
l'espai de coneixença i formació de la
FAS
El passat 16 de març un total de 77 voluntaris i
voluntàries de tots els programes de la FAS van
participar a l'últim Nostrum del curs. Es van
organitzar diferents tallers formatius, activitats
conjuntes i un dinar col·laboratiu on es van
premiar els millors plats.
Llegir més >

Es defineix un marc conceptual sobre les
competències del pensament crític i el
compromís ètic a la Universitat
En un document dut a terme per un grup de
docents de la UAB i la Fundació Autònoma
Solidària es defineix un marc conceptual pel
disseny d’eines i recursos de les competències
del pensament crític i el compromís ètic per a la
pràctica docent universitària.
Llegir més >

#Voluntariat: El Voluntariat de Medi Ambient recull 83kg de deixalles al bosc de la UAB en menys de 2
hores +
#FAS: Publicada una oferta per fer pràctiques extracurriculars a la FAS +
#Cooperació: Estudiants premiades per promoure la perspectiva de gènere a la Facultat d’Educació +
#Salut: VIH i punt +
#FAS: La FAS s’adhereix al manifest per a la vaga feminista del 8 de març +
#Cooperació: Es signa un acord de col·laboració amb la Facultat de Ciències de l'Educació +
#Voluntariat: El voluntariat de la UAB present a la Marató de Barcelona +
#Xarxanet: 6 guies per desmuntar l’odi: Entitats i institucions treballen en l’elaboració i publicació de
documents per fer front a actituds de xenofòbia i racisme a perspectiva de gènere a les universitats
catalanes +

Fundació Autònoma Solidària
Plaça Cívica
Campus Bellaterra
Universitat Autònoma de Barcelona
www.uab.cat/fas
fas@uab.cat
93 581 24 85

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.

