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Octubre 2021
Ni un atac informàtic de gran abast ens ha aturat! Acceptem que no està sent fàcil però
seguim endavant i treballem per fer front a aquesta mena de pandèmia, en aquest cas,
informàtica, per seguir promovent la justícia i l'acció social a la universitat. Hem respirat al
campus molta resilència davant aquesta situació, sembla que, com a societat, en algunes coses
avancem bé.
En aquest butlletí us expliquem que hem creat una web provisional per tal de poder seguir
informant-vos de les principals activitats i novetats. Com el nou programa d'Entre Joves, de
mentories a joves migrants no acompanyats. O la obertura d'una bústia antiracista on recollim
els titulars publicats als mitjans i xarxes i que mostren una lògica racista.
Seguim endavant però ens calen moltes mans, t'apuntes al voluntariat o ens ajudes a fer-ne
difusió? Gràcies!

Web provisional

Repensa el que menges

Sexualitat i afectivitat

Arran de l'atac informàtic,
hem creat una web
provisional amb les principals
novetats i avisos.
Llegir més >

Crònica del seminari sobre
l'impacte del model
alimentari actual als
menjadors universitaris.
Llegir més >

Taller sobre la sexualitat
saludable emmarcada en el
concepte de salut, amb
reconeixement de crèdits.
Llegir més >

16 i 23 de novembre: Formació per a PDI sobre la docència antiracista +
Novembre i desembre: Taller sexualitat i afectivitat (ECTS) +
4 Novembre: Festa Major UAB +
17 de desembre: Premis TFG, transformació social i ApS +

Entre joves, nou programa voluntariat

RE-BUILD, gestió de mentories

Mentories, activitats grupals i de sensibilització
per joves menors no acompanyats. Calen
mentors, t'hi apuntes? Llegir més >

Prova pilot de l'aplicació RE-BUILD per facilitar la
gestió de mentories i afavorir la integració de
persones migrades a Europa. Llegir més >

#Antiracisme: Nova bústia antiracista +
#Informe compromís: Com donar resposta als problemes globals des de la universitat. +
#PremisTFGdesenvolupamentsostenible: Oberta la convocatòria per accedir a un premi per TFG
sobre desenvolupament sostenible o ApS. +
#dmdelavisibilitatintersex: 27 d'octubre. +
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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 questa
llista.

