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Cada vegada tenim més a prop el final d'aquest curs acadèmic. Pèro ni la calor ni el context
desèrtic de la Universitat ens podran aturar.
Durant aquest juny/juliol, la FAS acull el Campus Ítaca, una de les activitats rellevants de
l'any. Rebem quasi 400 joves que podran conèixer de primera mà què es fa a la UAB. Esperem
que els hi sigui insipirador per seguir els seus estudis.
En el mes de juny hem realitzat altres activitats que tindran una gran importància de cara al
futur. Vam posar en marxa la campanya de micromecenatge per enfortir les Beques
#UABRefugi, que garantiran la continuïtat dels estudis universitaris a joves en situació de
refugi. Fes-hi el teu donatiu! A més, vam presentar les noves línies estratègiques del
Programa de Salut i hem obert una nova convocatòria dels Premis pel Treballs de Fi de
Grau sobre Desenvolupament Sostenible i la Justícia Global, o Perspectiva de Gènere.
Tot i que ja tenim les vacances a tocar, no ens perdeu la pista perquè no ens aturem!

Contribueix a les
Beques #UABRefugi

Torna el Campus
Ítaca!

Nova convocatòria dels
Premis TFG

La UAB endega
una campanya de
micromecenatge que té per
objectiu recaptar 15.000
euros que serviran per
enfortir les beques
#UABRefugi, per garantir la
continuïtat dels estudis
universitaris a joves en
situació de refugi.
Llegir més >

398 joves participen en un
dels programes estrella de la
FAS. Durant els mesos de
juny i juliol el Campus UAB
obre les seves portes a
adolescents en situació
econòmica desfavorable i
amb un bon rendiment
acadèmic per motivar-los a
seguir vinculats als estudis.
Llegir més >

La FAS premia els TFG
presentats el curs 2018-2019
sobre temàtiques
relacionades amb el
Desenvolupament Sostenible
i la Justícia Global, o la
Perspectiva de Gènere. El
Premi té una dotació de
1.000€ i es poden presentar
fins el 20 de setembre.
Llegir més >

3 i 12 juliol: Acte de Cloenda Campus Ítaca (1r i 2n torn) +
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.

17 juliol: Sessió informativa per nous estudiants sobre el PIUNE +
Sala Cinema (Campus UAB)
El PIUNE ofereix una àmplia guia de serveis a disposició dels estudiants amb
discapacitat o necessitats educatives específiques de la UAB per rebre suport,
adaptació i accés a recursos personalitzats durant el curs acadèmic.


Presentem el nou ‘batec’ del Programa
de Salut de la FAS
El passat 4 de juny es van presentar les noves
línies estratègiques i de treball del Programa de
Salut de la Fundació Autònoma Solidària, en un

S’organitzen formacions per a PDI sobre
l’Educació per a la Justícia Global
El passat 17 i 18 de juny, la FAS va organitzar
dues sessions formatives adreçades al PDI. La
primera es va centrar en diferents pràctiques i

acte que va comptar amb la intervenció de
diferents agents que van participar en aquest
procés de reflexió.
Llegir més >

experiències en matèria d’Educació per a la
Justícia Global; i la segona, en els Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
Llegir més >

#Salut: Estudiants analitzen el consum de cànnabis entre l'alumnat universitari +
#Cooperació: Fes en la teva matrícula un donatiu pel Fons de Solidaritat +
#Acollida: El concert pel 50è aniversari de la UAB recapta 3.278 euros per les Beques #UABRefugi +
#AccióSocial: 10 alumnes del programa Let’s Go viatgen a Polònia com a part del seu projecte final +
#EducacióperalaJustíciaGlobal: La transició ecològica des de l’economia social i solidària +
#FAS: Consulta el document memòria del curs 2017-2018 +
#UABRefugi: Les universitats catalanes, presents al seminari ‘Fronteres, educació i refugi' +

#FastFAS - Voluntariat sociosanitari a l'Hospital Vall d'Hebron
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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.

