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Arriba la primavera i la FAS s'altera!
Esperem que hagueu aprofitat els dies de Setmana Santa per descansar, perquè ens esperen
uns últims mesos de curs imparables!
L'abril va començar amb la Setmana Saludable i Sostenible, i va acabar amb la Festa de la
Primavera, que van ser excuses perfectes per omplir d'activitats el Campus.
El mes de maig que tot just encetem ens porta, entre d'altres, tres actes a destacar. D'una
banda, la Setmana de les Migracions els Drets Humans, del 6 al 16 de maig al Campus de
la UAB; d'altra banda, la Jornada sobre Aprenenatge i Servei a la UAB, que tindrà lloc el 14
de maig. Finalment, el dimecres 29 de maig, se celebrarà l'Acte de Cloenda de la FAS, on
farem un repàs exhaustiu del que ha donat de si el curs 2018/2019.
Us hi esperem!

Els beneficis del concert
aniversari de la UAB es
destinaran a les
#BequesUABRefugi

Del 6 al 16 de maig,
setmana de les
Migracions i els Drets
Humans a la UAB

Jornada sobre la
importància de
l’Aprenentatge Servei a
la UAB

El concert, que se celebrarà
el 19 de maig al Palau de la
Música Catalana,
commemorarà els 50 anys de
vida de la UAB. Els beneficis
aniran destinats a les beques
#UABRefugi, que donen
suport en els seus estudis a
estudiants refugiats i/o en
cerca de refugi.
Llegir més >

S’organitzaran diferents
activitats pel Campus amb
l’objectiu de donar una major
visibilitat a les
problemàtiques relacionades
amb les migracions i els drets
humans des d’un abordatge
profund i crític. L’accés és
lliure per a totes les activitats
organitzades.
Llegir més >

La FAS organitza, el proper
dimarts 14 de maig, una
jornada per donar a conèixer
la metodologia
d'Aprenentatge Servei (ApS)
i les possibilitats que ofereix
per connectar la universitat
amb la comunitat mitjançant
projectes de compromís
social.
Llegir més >

6-16 maig: Setmana de les Migracions i Drets Humans a la UAB +
Campus UAB
Diferents activitats al Campus amb l'objectiu de donar una major visibilitat a les
problemàtiques relacionades amb les migracions i els drets humans.

9 maig: Conferència sobre la contribució de la Unió Europa als ODS +
Aula Magna de la Facultat de Dret
Per celebrar el dia d'Europa, s'organitza una conferència a càrrec de Daniel Calleja,
director general de Medi Ambient de la Comissió Europea, sobre els Objectius de
Desenvolupament Sostenible i on hi participarà la rectora de la UAB, Margarita Arboix.

14 maig: Jornada Aprenenatge i Servei a la UAB +
Sala d'actes Edifici l'Àgora
La FAS organitza una jornada per donar a conèixer la metodologia d'Aprenentatge
Servei (ApS) i les possibilitats que ofereix per connectar la universitat amb la comunitat
mitjançant projectes de compromís social.

14-15 maig: Inici del Taller per dissenyar campanyes creatives per a la
solidaritat +
Aula Polivalent de l'Edifici Àgora (Plaça Cívica)
Dirigit a estudiants, el taller ofereix coneixements, pautes i eines per posar en marxa,
de forma autònoma, accions, iniciatives, projectes i campanyes de sensibilització per a
la construcció d'un món més just i solidari.

28 de maig: Visita dels infants de CROMA 2.0 a la UAB +
Campus UAB
Aquesta sortida vol oferir una visió positiva i motivadora envers l'aprenentatge i és per
això que els infants faran activitatas vinculades a les facultats i centres de recerca de la
universitat.

29 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.


La FAS participa amb diferents activitats
a la Festa de la Primavera de la UAB
El passat 29 d'abril es va celebrar la Festa de la
Primavera al Campus de la UAB. La Fundació
Autònoma Solidària hi va participar amb activitats
com un mercat de segona mà, un quiz sobre
migracions i refugi o l'entrega de premis del
concurs de relats eròtics.
Llegir més >

Conferència sobre la contribució de la
Unió Europea als ODS
El pròxim 9 de maig es commemora el Dia
d’Europa a la Unió Europea. Per a celebrar-ho, la
Fundació Autònoma Solidària organitza la
conferència “La contribució de la Unió Europea
als Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l’Agenda 2030”.
Llegir més >

#FAS: Inscriu-te a l’acte de cloenda de la FAS 2018-2019 +
#EducacióperalaJustíciaGlobal: S'organitza un taller per dissenyar campanyes creatives per a la
solidaritat +
#AccióSocial: Oberta la convocatòria de monitors i monitores pel Campus Ítaca 2019 +
#Cooperació: Se celebra el VI Seminari Internacional ‘Comunicació, Desenvolupament i Drets
Humans’ +
#FAS: La UAB presenta un nou projecte per donar suport a l'emprenedoria social +
#UABRefugi: La Vila Universitària consolida el seu projecte d'acollida de refugiats [Via La Vanguardia] +

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