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Gener, inici d'any, fred, pluges... tot plegat propicia el recolliment, la cuina de cassola i ben
calenta. La FAS ha estat cuinant moltes propostes per a tots i totes vosaltres i en aquest butlletí
us expliquem els detalls: programació de nous tallers amb reconeixement ECTS, un cicle de
cinefòrums sobre migració i gènere, una taula rodona sobre diversitat funcional a la presó,
l'assoliment dels ODS a Catalunya, entre d'altres. Veniu a tastar totes aquestes propostes, són
molt nutritives!
Estrenem també una nova iniciativa, promoguda pel grup de voluntariat de medi ambient, una
nova bústia per recollir mòbils en desús i que els beneficis del reciclatge aniran a la Fundació
Mona. Realment, la recepta perfecta és quan fem que el mòbil ens duri molts anys però si, sí o
sí, l'heu de renovar, feu-ho cuidant el planeta ja que estem en #emergènciaclimàtica.

Nous tallers ECTS per
aquest semestre

La salut, protagonista
del nou calendari 2020

44 alumnes fan el seu
TFG en ApS

“Prevenció dels extremismes
violents i polarització social” i
“Migració, Gènere i Drets
Humans” són dos nous tallers
amb reconeixement ECTS
que organitza el programa
d’Acollida i que es realitzaran
entre març i maig.
Llegir més >

A través de missatges i
imatges, el calendari realitzat
pel programa de Salut de la
FAS, dóna peu a la reflexió
sobre el consum de drogues,
la sexualitat segura i
saludable, la igualtat de
gènere, entre d'altres.
Llegir més >

L'ApS és una metodologia
d’aprenentatge en què
l’estudiant desenvolupa les
seves competències
acadèmiques amb un servei
a la comunitat. Actualment,
s’obre un nou període de
propostes de TFG en ApS.
Llegir més >

5 de febrer: Entrega dels premis TFG sobre Desenvolupament Sostenible
i Justícia Global+
Sala Teatre UAB. 13:00h.

6 de febrer: Cap a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible a Catalunya: el Pla de Govern, l’Acord nacional i l’Aliança
2030+
A la Sala de Juntes de la Facultat de Veterinària. 10:00h.

18 de febrer: Diversitat funcional i presó: més enllà de la privació de
llibertat+
Sala de graus de la Facultat de Ciències de l'Educació. 13:00h.

19 de febrer: Inici del cicle de Cinema Documental sobre Gènere,
Migracions i Refugi +
Sala Cinema (Plaça Cívica). 12:00h.
El cicle començarà amb el documental "Cuidar entre terres: qui sosté la vida
quan les dones migren?".

Març: Tallers ECTS “Visions i reflexions al voltant de les drogues”,
"Tallers en prevenció dels extremismes violents i polarització social" i
"Taller Discapacitat o Capacitats diverses?"+


Diversitat funcional i presó: més enllà
de la privació de llibertat

Noves places de voluntariat universitari
pel segon semestre

El pròxim 18 de febrer de 13h a 14:30h tindrà lloc

Amb l'inici del segon semestre i els canvis d'horaris,

“Diversitat funcional i presó: més enllà de la
privació de llibertat, una taula rodona impulsada
pel programa de Justícia. Té com a objectiu donar
a conèixer la realitat de les persones amb
diversitat funcional dins de la presó.
Llegir més >

la FAS té places de voluntariat disponibles. El
voluntariat universitari permet la participació activa
i voluntària d'estudiants amb l’objectiu
d’acompanyar a persones en risc d'exclusió social o
que es troben en situacions de vida difícils.
Llegir més >

#MediAmbient: Nova bústia pel reciclatge de mòbils en desús+
#UABRefugi: "El bibliotecari de Mossul", article publicat a La Vanguardia+
#Cooperació: Noves convocatòries del Fons de Solidaritat +
#Xarxanet: Els desitjos de les universitats catalanes per al 2020+
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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.

