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Moltes gràcies a totes les persones que ens vau acompanyar a l'acte de cloenda del
curs i que vau poder escoltar la veu d'algunes de les persones protagonistes de les activitats
que realitzem des de la FAS! La sala d'actes del rectorat va acollir paraules emotives, crítiques
i transformadores.
El mes de maig va començar amb la conferència sobre l'aportació de la Unió Europea als
Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Jornada sobre ApS a la UAB.
Posteriorment, vam celebrar els 50 anys de la Universitat amb un concert al Palau de la Música
Catalana, els beneficis del qual són per les #BequesUABRefugi. També vam rebre la visita al
Campus UAB dels infants que participen en el programa CROMA 2.0. I per acabar, s'ha
celebrat la reunió del Patronat de la Fundació que compta amb nous membres.
Seguim amb un juny que comença i acaba amb dos projectes que ens fan molta il·lusió: d'una
banda la presentació del nou 'Batec' del Programa de Salut, i de l'altra el Campus Ítaca,
una de les cites més importants del curs a la FAS.
Seguiu-nos!

Refugi i transformació
social a l'acte de
cloenda del curs

Apropem la Universitat
a 200 infants del
CROMA 2.0

Aquest 29 de maig s’ha
celebrat l’acte de cloenda del
curs 2018-2019. La trobada,
moderada pel periodista
Sergi Picazo, ha fet balanç
del curs acadèmic a partir de
la veu d’agents vinculats a la
FAS, que han posat en comú
el paper de la Fundació com
a entitat transformadora.
Llegir més >

L'alumnat de diferents
escoles del Vallès Occidental
del programa socioeducatiu
CROMA 2.0 van visitar el
campus de la UAB. Aquesta
sortida els va oferir una visió
positiva i motivadora envers
l'aprenentatge a través
d'activitats vinculades a les
facultats i centres de recerca.
Llegir més >

Resoltes les dues
convocatòries del Fons
de Solidaritat
En el marc de la
convocatòria XXXVI s’han
aprovat set projectes de
Cooperació i Educació per a
la Justícia Global impulsats
per personal PDI i PAS. A
més, s’han acceptat quatre
iniciatives d’estudiants de
màster i doctorat en el marc
de la convocatòria E20182019.
Llegir més >

4 juny: Presentació del nou 'Batec' del Programa de Salut +
Facultat de Veterinària (Sala de Juntes)
Acte de presentació del procés de reflexió estratègica realitzat pel Programa de Salut
amb la participació de diferents agents col·laboradors del projecte.

6 juny: Taller d'introducció a l'autodefensa feminista +
Edifici Àgora (Plaça Cívica)
El Programa de Salut de la FAS organitza un taller d'autodefensa per a dones impartit
per Karen Konkle. Les places són limitades i és necessari inscriure's prèviament.

17 juny: Formació sobre Educació per a la Justícia Global +
Facultat de Ciències de l'Educació (Sala de Juntes)
Activitat formativa "Educació per a la Justícia Global: una nova mirada de l'educació
transformadora. Teixint sinergies entre la universitat, administració i societat civil"

25 juny: Inici primer torn Campus Ítaca +
Campus UAB (Bellaterra)
El Campus Ítaca porta cada any estudiants de secundària al Campus UAB per realitzar
activitats pedagògiques i lúdiques durant els mesos de juny i juliol. Aquest programa té
l'objectiu d'incentivar els joves a continuar la seva formació un cop acaben l'etapa
obligatòria i alhora fa del Campus un espai de convivència.


El Patronat incorpora nous membres i
aprova els comptes del 2018
En reunió celebrada el passat 30 de maig, el
Patronat de la FAS ha aprovat el tancament dels
comptes del 2018. A més, s’han incorporat nous
membres que entren a formar part d’aquest
òrgan.
Llegir més >

Presentem el nou ‘batec’ del Programa
de Salut de la FAS
El 4 de juny es realitzarà un acte de presentació
del procés de reflexió estratègica de les seves
línies de treball per a la promoció de la salut a la
universitat amb diferents agents col·laboradors
del projecte.
Llegir més >

#FAS: Els beneficis del concert aniversari de la UAB es destinen a les #BequesUABRefugi +
#ApS: Jornada sobre la importància de l’Aprenentatge Servei a la UAB +
#UABRefugi:"Vull ser professora de política al meu país per formar futurs polítics en els valors
adequats" +
#Cooperació: La FAS organitza una conferència sobre la contribució de la Unió Europea als ODS per
celebrar el dia d’Europa’ +
#Medi Ambient: Es declara l'Estat d'Emergència climàtica +
#Cooperació: Estudiants de la UAB participen en un projecte d’Educació pel Desenvolupament per
defensar els Drets Humans i la tolerància a través de les seves fotografies +

El curs 2018-2019 en imatges
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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.

