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La Fundació Autònoma Solidària (FAS) és una 
entitat social universitària que té la missió de 

facilitar eines per contribuir a fer que la comunitat 
universitària formi part d’una ciutadania activa, 

crítica i agent de transformació social.  

Per fer-ho, la FAS dissenya i executa projectes 
d’acció social universitària i de sensibilització 
i foment de l’esperit crític, amb l’objectiu final  

de generar un impacte social orientat a  
fomentar la justícia social i la millora de  

l’entorn i la qualitat de vida de les persones.
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Ens plau presentar-vos la memòria d’activitats del curs 2020-21 de la Funda-
ció Autònoma Solidària que ens serveix per palesar el compromís de la UAB 
amb reptes socials del nostre entorn i, alhora, per retre comptes de la molta 
feina feta. 

El curs 2020-2021 va estar marcat per les conseqüències de la pandèmia ja 
que, si bé ens va permetre tornar a bona part de l’activitat presencial, ens va 
dificultar l’organització d’actes en un context de restriccions i de canvis de 
criteris en l’activitat del campus i de fora. Així, per exemple, els programes 
en hospitals i centres de justícia van disminuir molt, mentre que altres es van 
poder adaptar millor a formats virtuals, com el programa CROMA 2.0, o a 
noves maneres d’organitzar-se com el Xiringu de Salut itinerant pel campus. 

Potser l’element tristament més destacable del nou context incert ha estat 
el gran increment de casos de malestar emocional, expressat en l’augment 
d’alumnat amb problemes de salut mental que hem hagut d’acompanyar des 
del PIUNE i que ha representat un autèntic repte per al professorat i els cen-
tres de la UAB. 

El curs 20-21, però, també ha tingut elements positius destacables com 
l’arrencada del Consell Consultiu amb una primera sessió de treball amb re-
presentants del nou equip de govern de la UAB, presidit pel rector Lafuente; 
la convocatòria extraordinària del Fons de Solidaritat per a projectes relacio-
nats amb l’emergència de la Covid-19 a l’entorn de la UAB; o el programa 
pilot per poder reconèixer l’assoliment de competències transversals en els 
programes de voluntariat de la FAS. I, així mateix, posar de relleu la continuï-
tat de l’Oficina d’ApS, del Campus Ítaca o del programa UAB Impuls. 

Per últim, aquest curs ha estat sens dubte, marcat per la mort de l’enyorat 
Arcadi Oliveres, professor de la UAB, col·laborador de la FAS i activista de 
tantes i tantes causes. Ens agradaria que aquesta memòria servís com a 
petit homenatge a qui va ser president del Consell Consultiu de la FAS. 

Bona lectura!

Esther Zapater, secretària general de la UAB 
Jordi Prat, director
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La Fundació Autònoma Solidària (FAS) és una entitat sense ànim de lucre creada el 1999 que col·labora en l’apli-
cació de les polítiques socials, de solidaritat, de cooperació per al desenvolupament i d’igualtat d’oportunitats de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Estructuralment, la FAS es troba dins la FUAB, institució que agrupa i gestio-
na les fundacions de la Universitat. La voluntat de la FAS és esdevenir una entitat social universitària referent que 
catalitzi i enforteixi els recursos, el coneixement i els valors de la comunitat universitària, per tal de vehicular-los 
cap a la transformació social.

Acció social

Atenció a la 
discapacitat  
i NEE

Educació i 
cooperació 
per a la 
justícia 
global

Aprenentatge  
i Servei

Equip tècnic

Dirigit per Jordi Prat i format per  
Marta Batalla, Laura Buxó, Sara Rebeca 
Carbonell, Elsa Espinosa, Xènia Gavaldà, 
Paula Gibert, Jofre Güell, Olga Herrero, 
Eva Maria León, Carla Marimon,  
Sara Martínez, Àlex Márquez,  
Clàudia Nadal, Marta Neila, Judit Oliver, 
Júlia Pírez, Berta Porcel, Noemí Molins, 
Laura Riba, Elisabet Rodríguez,  
Mireia Ruíz, Arantxa Sánchez  
i Montserrat Zahonero.

Àrees de treball de la FAS 

Equip  curs 20/21 TOTAL   290 persones

197
Persones 
voluntàries

27
Estudiants 
amb beca

10
Estudiants 
en pràctiques

24
Membres de
l’equip tècnic

10
Membres  
del patronat

24
Membres del
Consell Consultiu

FAS
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Patronat 
composició en data de juliol del 2021

President:  Francisco Javier Lafuente, rector de la UAB.

Secretària:  Maria Rosa Català ,directora jurídica de la Fundació UAB.

Vicesecretari: Jordi Prat, director de la Fundació Autònoma Solidària.

Tresorera: Sònia Hernández, membre del Consell Social.

Consell Consultiu 
composició en data de juliol del 2021

El Consell Consultiu és un òrgan de funcions assessores, creat l’any 2020 amb motiu del 20è aniversari de la FAS. 
Està format per persones de procedència diversa, vinculades a la docència i a la recerca de la UAB, a les admi-
nistracions públiques, a entitats del tercer sector, a l’àmbit de la comunicació o al món empresarial, en general, 
amb experiència i sensibilitat vers les temàtiques socials de què s’ocupa la FAS.

Membres: Oriol Amorós, Eduard Ballester, Lluís Baulenas, Júlia Betrian, Ricardo Esteban, Sonia Fuertes, Núria 
García, Ignasi Giménez, David González, Marta Lacambra, Christian Lago Rodríguez, Gabriel Masfurroll, Anna 
Palou, Estel·la Pareja, Jordi Plana, Francesc Poch, Judit Rifà, Montserrat Rifà, Marc Siscar, Albert Soria, Eulàlia 
Sot, Victòria Reyes i Gemma Xarles.

Coneix els membres del Consell Consultiu

Vocals:

Silvia Altafaja 
cap de projectes del Gabinet del Rector.

 Maria Espadalé 
vicepresidenta executiva de la FUAB.

 Albert Branchadell 
professor de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.

Digna Couso 
professora de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Daniel Furlan 
representant del Consell Social.

Xavier Such 
professor de la Facultat de Veterinària.

Glòria Estapé 
professora de la Facultat d’Economia i Empresa.

Àngel Puyol 
professor de la Facultat de Lletres.

Sara Moreno 
professora de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.

https://www.uab.cat/web/coneix-la-fas/consell-consultiu-1345806012132.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-fas/consell-consultiu-1345806012132.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-fas/consell-consultiu-1345806012132.html
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Primera trobada del Consell Consultiu
Els membres del Consell Consultiu de la FAS es van reunir per primera vegada el 4 de març en una sessió virtual 
en què van assistir també membres del Patronat i de l’equip tècnic de la Fundació. La primera part de la trobada 
es va centrar en Arcadi Oliveres, president honorífic del Consell, que es trobava ja en un estat de salut molt delicat 
i que va voler agrair la invitació a presidir el Consell i va concloure que la FAS representa la idea que té del que 
ha de ser la universitat: un espai que ajuda a transmetre coneixements i fa recerca, però sobretot una institució 
que vetlla per la transformació social. La segona part va ser de treball en grups i es va demanar als membres que 
resolguessin la qüestió «Com afrontem la societat resultant després de la pandèmia? Elements que hem de tenir 
en compte com a entitat». 

Ens deixa Arcadi Oliveres
Arcadi Oliveres, professor durant 36 anys a la UAB, activista promotor de la pau i de la justícia global, ens va deixar 
el dia 6 d’abril. Pocs mesos abans, ell ja havia anunciat la seva greu malaltia i és per això que la FAS li va voler retre 
un sentit homenatge, un recull d’escrits de persones que han compartit part de la seva llarga trajectòria universitària.

Arcadi Oliveres ha estat un im-
portant referent a la universitat 
en les qüestions de pau, econo-
mia alternativa i justícia global, 
entre d’altres. Ha impartit clas-
ses tant a la Facultat d’Economia 
i Empresa com a les de Ciències 
Polítiques i de Sociologia, Cièn-
cies de la Comunicació i Vete-
rinària. La seva particular mane-
ra de fer docència i el seu discurs 
transgressor van fer de les seves 
classes espais de transformació, 
reflexió i construcció d’una so-
cietat més justa. 

El vincle d’Arcadi Oliveres amb 
la FAS es remunta a la seva par-
ticipació en la Comissió Autòno-
ma Solidària (prèvia a la FAS) i 
recentment se l’havia nomenat 
president honorífic del Consell 
Consultiu de la FAS.

https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/primera-trobada-del-consell-consultiu-de-la-fas-1345474578652.html?noticiaid=1345837979312
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/mor-arcadi-oliveres-1345474578652.html?noticiaid=1345839885778
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/homenatge-sentit-a-l-arcadi-oliveres-1345474578652.html?noticiaid=1345836016253
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3.147
Salut

Participants en activitats i projectes   
de sensibilització i formació  curs 20/21 TOTAL   5.153 persones

58
Medi ambient

438
Aprenentatge servei

1.008
Migracions,
asil i refugi

502
Educació per a 
la justícia global

Persones beneficiàries  curs 20/21 TOTAL   1.273 persones

384
PIUNE

201
Justícia

pel tipus d’activitats 
dutes a terme aquest 
curs no és possible 
comptabilitzar les 
persones beneficiàries 
d’aquest programa

Sociosanitari

81
Acollida

533
Socioeducatiu

74
UAB Impuls

Impacte

25
Municipis

10
Programes

5.153
Participants en activitats

197
Persones voluntàries

60
Instituts col·laboradors

16
Escoles col·laboradores

1.273
Persones beneficiàries
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Impacte en el territori

Cooperació i educació 
per a la justícia globalPIUNE Acollida Salut Medi ambient

  Barcelona

Justícia

  Sant Esteve Sesrovires
  La Roca del Vallès
  Figueres
  Guardiola de Font-rubí
  Granollers

Presència per municipis

Presència per comarques

Campus Ítaca

  Badia del Vallès
  Barberà del Vallès
  Caldes de Montbui
  Canovelles
  Castellar del Vallès
  Castellví de la Marca
  Cerdanyola del Vallès
  L’Ametlla del Vallès
  La Garriga
  Montcada i Reixac
  Palau-solità i Plegamans

  Ripollet
  Rubí
  Sabadell
  Sant Cugat
  Sant Quirze del Vallès
  Santa Perpètua de Mogoda
  Sentmenat
  Terrassa
  Ullastrell
  Viladecavalls

CROMA

  Cerdanyola del Vallès
  Montcada i Reixac
  Rubí
  Sabadell
  Terrassa

Socioeducatius



PIUNE
El servei per a la inclusió i de suport a estudiants amb necessitats educatives específiques de la UAB (PIUNE) tre-
balla per garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat o necessitat educativa especial 
(NEE), pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats, i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i 
autònoma a la Universitat, com la resta dels seus companys. El servei orienta els futurs estudiants de la UAB i pro-
mou mesures de suport durant el temps en què cursen els estudis. El PIUNE gestiona el servei de transport adap-
tat al campus de Bellaterra i el servei d’acompanyaments a peu per a persones que tenen dificultats d’orientació.

Aquest curs en l’activitat del servei cal destacar un augment molt notable d’estu-
diants amb TEA o trastorn mental.

Perfil dels estudiants atesos pel PIUNE

2019 - 2020 2020 - 2021
%

2020 - 2021
Discapacitat física 63 73 19,01%

Discapacitat visual 18 21 5,47 %

Discapacitat auditiva 18 17 4,43 %

Trastorn d’aprenentatge 69 85 21,14 %

Trastorn mental 48 77 20,05 %

TEA 17 31 8,07 %

Discapacitat múltiple 44 67 17,45 %

Trastorn alimentari 5 12 3,13 %

Discapacitat intel·lectual 0 1 0,26 %

Total 282 384 100 %

407 

Adaptacions d’exàmens

actuacions
9

Estudiants de suport 

       estudiants 
acompanyant a l’aula 
de manera voluntària 
altres estudiants amb 
discapacitat i/o NNE

163 

Mobilitat

desplaçaments 
a peu o en el 
transport adaptat

861
(noves, de seguiment 
i en coordinació amb 
l’ONCE)

Tutories

384 

Usuaris

51

Adaptacions tecnològiques 

Dades del PIUNE  
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Commemoració del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat
El 3 de desembre es va celebrar la III jornada institucional en com-
memoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 
de la UAB amb una taula rodona en què es va avaluar la situació i 
els reptes de l’accessibilitat. En l’acte també es va fer entrega de les 
beques Impuls.

Aquesta jornada es va transmetre en directe pel canal de YouTube 
de la UAB i tenia l’objectiu de subratllar els reptes que encara té la 
Universitat en termes d’accessibilitat i també de presentar les noves 
mesures i eines que s’estan desenvolupant per aconseguir la igualtat 
de condicions per a tots els estudiants. 

Enguany, es van atorgar 6 beques Impuls. En van ser beneficiaris dos 
estudiants del grau de Periodisme, un de Polítiques, Gestió Pública 
i Dret, un d’Història, un de Psicologia i un altre de Biologia. Marc Bu-
xaderas, estudiant de Periodisme i beneficiari d’una de les beques, 
va cloure l’acte amb un monòleg d’agraïment i en clau humorística va 
reflectir les dificultats de l’alumnat amb discapacitat a la UAB.

Altres actuacions rellevants del curs: 

S’han facilitat  
400 mascaretes 
transparents  
al professorat per garantir 
l’accessibilitat a la informació i 
a la comunicació de l’alumnat 
amb discapacitat auditiva.

S’han fet  
formacions  
a professorat,  
tutors i delegats sobre 
accessibilitat, inclusió i 
disseny universal.

S’han donat  
86 llicències  
del programari ClaroRead  

i s’ha fet formació  
a l’alumnat  
sobre el funcionament 
d’aquest programari.

S’ha avaluat i millorat 
l’estat de les cabines 
adaptades  
que hi ha a les biblioteques.

https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/situacio-i-reptes-de-l-8217-accessibilitat-en-el-dia-de-les-persones-amb-discapacitat-1345474578652.html?noticiaid=1345830891777
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/situacio-i-reptes-de-l-8217-accessibilitat-en-el-dia-de-les-persones-amb-discapacitat-1345474578652.html?noticiaid=1345830891777
https://www.youtube.com/watch?v=HZw1qfpl5C8
https://www.youtube.com/watch?v=HZw1qfpl5C8
https://www.uab.cat/doc/ResolucioImpuls2021
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Marc Buxaderas,
estudiant de Periodisme

«La universitat necessita  
persones amb discapacitat.»

«Vaig trobar feina de psicòloga a través del progra-
ma UAB Impuls que sobretot em van ajudar a entrar 
el meu currículum en vàries plataformes de cerca de 
feina les quals no són accessibles. Estic molt agraïda 
de l’acompanyament que m’ha fet el PIUNE en tots 
aquests anys d’estudi a la universitat.»

Izaskun Manuel, Alumni UAB amb discapacitat visual

Beques Impuls
Són ajudes adreçades a l’alumnat amb discapacitat de la UAB, especialment aquell en situació de dependència, 
per facilitar que pugui assistir a la Universitat i completar els estudis superiors en igualtat de condicions. L’ajut 
econòmic, que es convoca amb el suport del Consell Social de la UAB, s’atorga en concepte d’assistència i de 
mobilitat.

6 BEQUESRESOLUCIÓ: 7.215 €

UAB Impuls, orientació laboral
El programa UAB Impuls facilita l’acompanyament en la inserció al mercat de treball de l’alumnat i les persones 
titulades de la UAB amb discapacitat o NEE o en situació de risc d’exclusió social, mitjançant contractes laborals 
o de pràctiques. El programa també assessora les empreses sobre bonificacions i desgravacions fiscals, fa difusió 
de les ofertes, preselecciona les persones candidates i ofereix acompanyament en l’adaptació al lloc de feina i 
seguiment de la contractació. Forma part de la xarxa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa”.

70
Ofertes
gestionades

76
Persones ateses

35
Insercions

UAB Impuls explicat per Izaskun Manuel

https://www.youtube.com/watch?v=aHtq9tl7-q8&t=129s
https://www.uab.cat/doc/resoluciobequesimpuls1920
https://www.youtube.com/watch?v=9gxAxMFwfS8
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El Programa d’Acollida treballa per millorar les pràctiques de la Universitat en la defensa dels drets de les perso-
nes refugiades. A través de la participació activa de la comunitat de la UAB, ofereix acompanyament a persones 
sol·licitants de protecció internacional que resideixen al campus i desplega una estratègia de suport per a l’accés 
i la continuïtat als estudis universitaris d’estudiants i investigadors amb necessitat de refugi.

A través d’accions de formació, sensibilització i mobilització, el Programa promou el coneixement crític de les causes 
estructurals dels desplaçaments forçats i facilita espais d’organització i eines d’acció a la comunitat universitària. 

Durant el curs 2020-2021, el Programa ha reforçat les accions de suport a joves amb necessitat de refugi davant 
dels efectes negatius de la pandèmia per covid-19, a través de la cessió de material tecnològic i d’un format híbrid 
de mentories virtuals i presencials. 

Destaca també l’impuls de l’acció pilot d’acompanyament social a través de l’agroecologia en col·laboració amb 
l’Hort de la UAB.

Acollida de persones en situació de refugi

            Sol·licitants de protecció 
internacional que resideixen 
a la Vila Universitària i partici-
pen en la vida al campus 

61 23              Activitats d’incidència 
curricular sobre migracions, gè-
nere, drets humans, construcció 
de pau i antiracisme desenvolu-
pades amb 5 facultats de la UAB

27             Mentories socials per 
a l’autonomia entre alumnat 
de la UAB i sol·licitants d’asil 
residents a la UAB desenvolu-
pades durant el curs

1.008                              Membres de 
la comunitat de la UAB partici-
pants en activitats formatives i 
de sensibilització sobre migra-
cions, refugi i antiracisme

              Joves refugiats que han 
rebut formació lingüística i/o per 
a la inserció laboral a la UAB

2520            Estudiants en situació 
de refugi que han accedit a 
graus i postgraus a la UAB a 
través de la beca #UABRefugi

             Estudiants de la UAB 
que participen com a voluntaris 
del Programa (voluntariat de 
mentoria social i grup d’acció) 

40               PAS i PDI que han 
col·laborat i participat en for-
macions sobre asil i refugi

32

«A mi m’omple molt fer aquest voluntariat 
veig que les poques coses tenen un impacte 
sobre la vida d’aquest noi i que contribueix 
a millorar l’entorn més proper i al final la 
societat.»

Aina Senyé, voluntària mentora d’Acollida
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La Universitat, agent antirumors contra el racisme
S’ha treballat per reforçar el rol de la Universitat en la desactivació de narratives que perpetuen un imaginari 
col·lectiu contrari al respecte i la convivència. El Programa s’ha adherit a la Xarxa BCN Antirumors, per sumar 
esforços en la lluita contra rumors, estereotips i marcs mentals racistes. També hem iniciat una recerca, juntament 
amb el Centre de Visió per Computador, amb el suport de NOVACT i el finançament de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, sobre discurs d’odi durant la pandèmia.

«Més enllà de les diferències culturals i nacionalitats, la UAB és un espai de retroba-
ment molt agradable. Per a mi la llengua ha estat una eina d’integració.»

Nelson, estudiant de Traducció i d’Interpretació a la UAB, 
 nascut a Hondures i beneficiari de les beques Enginy

Primera convocatòria de beques Enginy
Des del convenciment que la formació universitària pot millorar les perspectives de futur, el curs 2020-2021 es 
va obrir la convocatòria de beques Enginy, de suport a l’estudi per a estudiants universitaris en situació de refugi. 
Finançada per la Fundació Caixa d’Enginyers, la convocatòria està orientada a garantir la igualtat de condicions 
en l’accés a l’educació i ha becat 11 estudiants sense suports econòmics a la UAB. 

Entrevista sencera 

https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/per-a-mi-la-llengua-ha-estat-una-eina-d-integracio-1345474578652.html?noticiaid=1345848663074


Dades de les convocatòries
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El Fons de Solidaritat va néixer el 1994 com a instrument de la UAB per promoure actuacions de cooperació uni-
versitària per a la justícia global que contribueixin a la creació de condicions favorables per a la construcció d’un 
món just, democràtic i sostenible. El Fons compta amb els ingressos propis de la Universitat i les aportacions de 
la comunitat universitària. Enguany es va convocar una dotació extraordinària per a projectes de salut mental i 
física arran de la covid-19.

Fons de solidaritat de la UAB

Mapa de projectes

Brasil 
Mèxic

El Salvador
Panamà 
Uruguai

Uganda 
Gàmbia
Índia
Xina

Convocatòria XXXVIII: 

Convocatòria ES2020-2021: 

Convocatòria extraor-
dinària per a la covid-19: 

72.912 €

8.551,82 €

29.962 €

6 projectes de cooperació internacional i 
3 iniciatives a implementar en el context 
de la UAB sobre sensibilització i educació 
en gènere, justícia ambiental i divulgació 
científica sobre genètica humana. 

5 projectes vinculats amb estudis de màs-
ter o doctorat de les persones sol·licitants.

per a propostes de promoció de la salut 
mental i física que donen suport a persones 
en situació de més vulnerabilitat a causa 
de la pandèmia. 

Resolucions de les convocatòries

https://www.uab.cat/doc/ResolucioFSXXXVIII
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Amb l’objectiu de promoure un enfocament d’educació crítica i transformadora en els estudis universitaris, es du 
a terme aquest projecte, en què participen diferents agents amb competències universitàries: des de facultats i 
entitats fins a professorat i estudiants. A més, el projecte contribueix a complir el compromís que té la UAB, jun-
tament amb les altres universitats membres de l’ACUP, amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i treballa per 
assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

Projecte d’educació per a la justícia 
global a la universitat

24 

Formació adreçada  
a professorat

18

Grups de treball  
amb docents de la UAB

70

Tallers sobre ODS  
adreçats a l’alumnat

92 30

TFG presentats

Estudiants  
participants 

Professorat implicat  
en l’avaluació  

36

Premis  
atorgats  

IV edició dels Premis als millors TFG en desenvolupament sos-
tenible i justícia global

Enguany s’ha fet la quarta edició de 
la convocatòria de Premis als millors 
treballs de final de grau (TFG) amb 
temàtiques relacionades amb el des-
envolupament sostenible i la justícia 
global, i duts a terme el curs 2019-
2020. L’objectiu d’aquests premis és 
promoure l’interès per la recerca en 
l’àmbit del desenvolupament soste-
nible i la justícia global, a més de ser 
una contribució de la UAB a l’Agen-
da 2030 i als Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible. 
El 5 de maig es va celebrar l’acte 
d’entrega dels Premis virtualment i 
es va transmetre per YouTube. En 
aquesta 4a edició es van presentar 
86 candidatures; ha estat la més par-
ticipativa fins al moment.

Jornades de compra pública socialment responsable
La compra pública socialment responsable és una peça imprescindible per a la coherència de polítiques de les 
administracions, i la universitat és un agent clau per a l’impuls de la contractació responsable. Les jornades van 
permetre tractar d’aquesta qüestió tan important. Van ser coorganitzades per la FAS els dies 10 i 11 de desembre 
i van comptar amb la participació de 26 membres del PAS i del PDI de la UAB.

https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/atorgats-els-premis-als-millors-tfg-de-desenvolupament-sostenible-i-justicia-global-1345474578652.html?noticiaid=1345842649898
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/atorgats-els-premis-als-millors-tfg-de-desenvolupament-sostenible-i-justicia-global-1345474578652.html?noticiaid=1345842649898
https://www.youtube.com/watch?v=mV5GD6zXaig
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/jornada-universitaria-per-la-compra-publica-etica-1345474578652.html?noticiaid=1345829841532
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Aprenentatge servei (ApS)
L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat 
en un sol projecte en què els participants es formen treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de 
millorar-lo. L’ApS és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social. La FAS gestiona l’Oficina ApS de la UAB, que 
s’encarrega de promocionar l’ApS a la UAB i a entitats externes i de fer el seguiment de tots els processos amb 
professorat, estudiants i entitats del tercer sector.

Menció ApS als Premis als millors TFG en desenvolupament 
sostenible i justícia global
Per primera vegada es va incorporar als Premis la categoria «Menció ApS», per als millors TFG duts a terme amb 
metodologia d’aprenentatge servei. Aquests TFG parteixen de necessitats socials o ambientals detectades en 
l’entorn i es fan en col·laboració amb entitats o centres públics externs a la UAB. 

17 7 membres

Membres de la comissió d’ApS Grup D’Innovació ApS

64

TFG duts a terme 
amb metodologia ApS

97

Propostes d’entitats de reptes o 
necessitats socials per fer TFG

5

Premis atorgats

8

Candidatures presentades

https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/s-8217-entreguen-els-premis-als-tfg-que-aporten-coneixement-per-a-la-justicia-global-1345474578652.html?noticiaid=1345807135126


 
Memòria d’activitats curs 2020-2021       15 

II Jornada ApS en l’àmbit universitari
El 15 de juny es va celebrar la II Jornada ApS amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu d’aquesta 
jornada va ser donar a conèixer més en profunditat la metodologia ApS a la universitat, i donar les eines perquè 
professorat, entitats i alumnat puguin posar-la en pràctica. 

La Jornada es va dividir en tres parts. La primera va ser una sessió virtual de cocreació de projectes d’ApS 
adreçada a professorat, entitats socials i ambientals i centres públics. La segona part va ser l’acte d’entrega 
dels Premis als millors TFG amb menció ApS sobre desenvolupament sostenible i justícia global. Es va cloure la 
jornada amb una taula rodona sobre què suposa participar en un TFG en ApS des de la perspectiva de l’entitat, 
l’alumnat i el professorat. Aquestes dues últimes parts es van dur a terme a la sala d’actes del Rectorat i es van 
transmetre pel canal de YouTube de la UAB.

Més testimonis (Vídeo del Servei d’Audiovisuals de la Facultat de Ciències de l’Educació)

«Fer un ApS per a nosaltres és l’opor-
tunitat per traslladar el món acadèmic 
a la nostra realitat social. Com a entitat 
ens ajuda a millorar i contextualitzar la 
nostra missió.»

Miquel Ángel Franconetti,  
Fundació privada Pere Closa

«Com a docent, el participar en aquest 
procés ha estat un abans i un després. 
La metodologia que es fa servir m’ha 
obert un horitzó ja que l’alumnat viu 
una experiència més interactiva i l’ac-
ció amb altres persones els motiva i els 
permet reflexionar de manera cons-
cient sobre els seus aprenentatges.»

Mariela P. Aguayo,  
professora Facultat de Medicina

https://www.youtube.com/watch?v=NCWGCyZXytI
https://www.youtube.com/watch?v=NCWGCyZXytI
https://www.youtube.com/watch?v=sDxY2cGHEQ4
https://www.youtube.com/watch?v=sDxY2cGHEQ4w
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Programes socioeducatius
La FAS, a través de l’àrea socioeducativa, organitza diferents programes que acompanyen infants o joves que, 
per les seves circumstàncies socioculturals o personals, tenen dificultats per assolir els objectius acadèmics. Els 
programes CROMA 2.0, Let’s Go o Ítaca tenen també l’objectiu de motivar infants i joves a continuar estudiant 
quan acaben l’ESO. Mitjançant aquests programes, la UAB canalitza la seva implicació amb la societat i demostra 
el seu compromís amb els entorns socials desafavorits, com a part de la seva responsabilitat social. 

Campus Ítaca
S’adreça a alumnat de secundària i consisteix en una estada al campus de la UAB per dur a terme activitats lúdi-
ques i pedagògiques per incentivar els alumnes participants a continuar la seva formació un cop finalitzada l’etapa 
obligatòria. S’hi fan tallers, resolució de problemes a partir de casos reals i projectes de recerca, activitats que 
tenen la intenció de promoure una actitud positiva vers l’estudi, alimentar la curiositat per seguir aprenent i donar 
a conèixer tot el que es pot fer en un campus universitari. 

La XXVIII edició, organitzada per la FAS en col·laboració amb la Facultat de Ciències de l’Educació i el suport 
del Banco Santander, es va desenvolupar en dos torns, un del 28 de juny al 6 de juliol i l’altre del 8 al 16 de juliol.

Per la situació sanitària no s’han pogut celebrar els actes d’inauguració i de cloenda com s’havia fet en edicions 
anteriors, però s’han presentat els projectes dels joves durant l’estada i es poden consultar aquí.

Campus Ítaca juliol 2021 

Estudiants de la UAB

Beneficiaris Centres Municipis Beca Voluntariat Monitors
Professorat 
de la UAB

CROMA 235 16 5 13 29 0 4

Ítaca 298 60 20 0 0 25 58

TOTAL 533 76 25 13 29 25 62

https://www.uab.cat/web/campus-itaca/projectes-2021-1345847974607.html
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CROMA 2.0
El programa promou la vinculació de la UAB amb centres de primària del Vallès Occidental amb presència d’alum-
nat amb risc d’exclusió social, a través de la participació voluntària d’alumnat universitari. L’objectiu és aconseguir 
trajectòries d’èxit dels infants participants mitjançant el reforç dels processos de vinculació escolar. Els projectes 
que s’han dut a terme han estat: 

•  Cinema social, organitzat per GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials).

•   Detector del Dolor, organitzat pel Centre de Visió per Computador i el CRECIM (Centre de Recerca 
per a l’Educació Científica i Matemàtica).

En aquesta edició, a causa de les mesures als centres educatius arran del coronavirus, el programa s’ha fet vir-
tualment. Addicionalment, en aquest curs també s’ha impulsat una nova iniciativa de voluntariat: les mentories. 
Les mentories han estat trobades virtuals setmanals d’uns 45 minuts en què 9 estudiants voluntàries han ofert 
suport tant emocional com acadèmic a 9 infants beneficiaris del programa.

Tancament del programa Let’s Go
Aquest programa, dirigit a la millora de les competències en llengua anglesa, es va iniciar el curs 2016-2017 amb 
la promoció d’estudiants que iniciaven el primer curs d’ESO a Badia del Vallès i va finalitzar el curs 2019-2020, 
quan aquesta promoció va acabar l’última etapa educativa obligatòria. Es va dissenyar com un projecte pilot de 
la FAS amb la col·laboració de l’Ajuntament de Badia del Vallès, l’Institut Federica Montseny, l’Institut de Badia i 
experts del grup de recerca GREIP, i amb el suport del Departament d’Educació i del Consell Social de la UAB.

Ha servit per posar en pràctica models d’intervenció basats en l’experimentació per convertir Badia del Vallès en 
una ciutat promotora de l’aprenentatge de la llengua anglesa. Mitjançant el programa, el professorat ha accedit a 
noves metodologies d’aprenentatge. També n’han estat protagonistes els equips directius dels dos instituts, que 
han vehiculat les actuacions en l’àmbit de centre i vetllat pel bon funcionament del programa.

En finalitzar el projecte, es va crear un informe de tancament que inclou un resum de les actuacions i els aprenen-
tatges de l’experiència, els quals es van compartir en una jornada celebrada el 27 de gener.

Vídeo Adaptació del curs 2020-2021

«Tot i les dificultats que comporta, la virtualitat ha permès reforçar i potenciar l’au-
tonomia dels infants, i alhora ha possibilitat el desenvolupament de la seva compe-
tència digital. Si bé el vincle entre estudiants i infants ha sigut més difícil d’establir 
mitjançant videotrucades, en els comiats presencials que s’han dut a terme s’ha 
constatat que ha estat possible.»

Àlex Márquez, coordinador del CROMA 2.0

https://www.uab.cat/doc/InformetancamentLetsGo
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-noticia/es-publica-l-informe-de-cloenda-dos-projectes-innovadors-d-aprenentatge-d-angles-1345474578652.html?noticiaid=1345835034715
https://www.youtube.com/watch?v=SQcfDtFPHfo
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Facultats amb més persones voluntàries Nre. vol. %

Psicologia 30 15%

Dret 20 10%

Biociències  17  9%

Filosofia i Lletres  17  9%

Ciències de l’Educació  16  8%

+ =
Formació en voluntariat

783 h
Activitat voluntària

3.699 h 4.482 HORES  TOTAL

Dedicació voluntària en hores

TOTAL  de persones 
voluntàries 197 1 altres    162 dones    34 homes

Sexe

Acció social i voluntariat
L’acció social i el compromís de la UAB amb persones en situació de vulnerabilitat es duen a terme, en gran part, 
gràcies al desenvolupament de programes socials i de voluntariat amb la participació de la comunitat universitària. 
L’alumnat té l’oportunitat d’implicar-se en un voluntariat que li permet viure una experiència i adquirir aprenen-
tatges. El voluntariat universitari implica també la participació activa en accions i campanyes encaminades a la 
denúncia i la sensibilització sobre les desigualtats socials, la salut i el medi ambient, que demostren un compromís 
amb la transformació social i la justícia global.

Prova pilot del projecte «Voluntariat universitari competent»
Durant aquest curs s’ha dut a terme un projecte pilot que acredita les competències treballades durant la parti-
cipació voluntària d’alumnat universitari per aconseguir que el seu procés d’aprenentatge sigui més significatiu. 

Des de l’àrea de voluntariat i amb el suport d’una investigadora del Departament de Pedagogia Sistemàtica i 
Social de la UAB s’ha definit un model de competències i s’han posat a disposició de les persones voluntàries 
diversos recursos, com ara uns manuals i una guia. Amb aquestes eines s’acompanya la persona voluntària 
perquè pugui fer un seguiment del seu treball per competències i finalment pugui obtenir una certificació de les 
competències treballades al llarg del seu voluntariat a la FAS. 

15
Certificats de 
competències emesos

20
Persones voluntàries
participants
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Programa de justícia

Programa sociosanitari

El Programa de Justícia de la FAS contribueix a la integració social i a la reinserció de les persones privades de 
llibertat. Mitjançant activitats de voluntariat, es promou la participació activa dels joves universitaris i es possibilita 
un acostament progressiu de les persones internes a la societat. Les persones voluntàries que hi participen des-
envolupen activitats acadèmiques i sociolaborals, fisicoesportives, d’oci i desenvolupament personal, i culturals i 
artístiques. 

Per la situació de restriccions arran de la covid, a principi de curs les activitats que han fet els voluntaris han estat 
en format virtual (tutories de manualitats, curiositats de música, diàleg intercultural o anglès) i a partir del febrer ja 
s’han pogut començar a fer en alguns centres presencialment.

Aquest projecte es divideix en dos subprogrames:

És un programa de suport psicosocial que pretén tenir un impacte positiu en la qualitat de vida de les persones 
hospitalitzades i de les seves famílies, per afavorir-ne la recuperació des d’una perspectiva integral. A través d’ac-
tivitats dinamitzades per estudiants voluntaris, el Programa pretén convertir les llargues estones d’espera a què 
fan front diàriament als hospitals en un espai de dispersió, intercanvi i entreteniment, procurant que la malaltia 
quedi en un segon pla. 

El Programa Sociosanitari de la FAS, que normalment es desenvolupa a l’Hospital de la Vall d’Hebron i al de Sant 
Pau, ha estat afectat per la situació sanitària. A Sant Pau no s’hi ha fet activitat i a la Vall d’Hebron el grup de vo-
luntaris han donat suport a l’Hospital en la decoració del mes de tardor, en la campanya de Nadal, per Sant Jordi 
i el Dia Internacional dels Infants Hospitalitzats. 

2 Subprogrames

•   Programa en centres d’adults: 
Brians I, Brians II, Quatre Camins i Puig de les Basses.

•   Programa en centres juvenils: 
Oriol Badia i Folch i Torres.

Persones beneficiàries

201
Persones voluntàries

54
Centres

6

Comissió de Lectura Fàcil 
Els voluntaris han format part de la Comissió de Lectura Fàcil de l’Hospital de la Vall d’Hebron, per ajudar que fami-
liars i pacients puguin comprendre molt millor la informació mèdica que reben. El paper de la Comissió ha estat va-
lorar el contingut de documents clínics i assistencials, el disseny i la llegibilitat i, amb les aportacions dels pacients, 
millorar la qualitat d’aquests documents. Aquesta comissió està adreçada sobretot a persones amb discapacitat 
intel·lectual, infants, persones amb dislèxia o persones nouvingudes que tenen dificultat per comprendre l’idioma.

Persones voluntàries

9
Activitats desenvolupades

6

Persones beneficiàries

Pel tipus d’activitats desenvolu-
pades aquest curs no és  
possible comptabilitzar-les.
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Programa de medi ambient 
El Programa de Medi Ambient de la FAS és un espai de sensibilització i activisme ambiental. Busca la transforma-
ció de la Universitat en una institució més responsable i en contacte amb el territori del campus. El grup ha dut a 
terme accions de seguiment, manteniment i gestió de caixes niu, juntament amb l’Oficina de Medi Ambient. També 
ha participat en campanyes d’anellament i ha organitzat jornades de recollida de residus.

Quant a l’educació ambiental, a causa de la situació de pandèmia moltes de les activitats del grup que normalment 
es feien presencialment han passat a la virtualitat. A través de la campanya «Reptes pel canvi» (@reptespelcanvi) 
a Instagram s’han fet propostes, reptes, concursos i reflexions al voltant del consum responsable i de proximitat i 
la reducció de l’impacte ambiental que tenen les nostres accions quotidianes en el medi ambient.

23
Persones voluntàries

58
Participants en activitats

https://www.instagram.com/reptespelcanvi/


3.304
Pesones participants

88
Proves ràpides del VIH, 
amb el suport d’Actua 
Vallès

135
Estudiants implicats en 
activitats d’assignatures, 
TFG o pràctiques integrades

20
Persones voluntàries
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Programa de salut
El Programa de Salut de la FAS organitza diferents activitats que promocionen una salut sexoafectiva (prevenció 
i gaudi amb cures, diversitats sexuals i de gènere, relacions saludables...) i hàbits i consums saludables (drogues 
i addiccions, oci juvenil, riscos, prevenció, alimentació saludable...).

Aquest curs, a causa de la situació sanitària algunes de les activitats s’han hagut de dur a terme en línia, però 
moltes altres s’han pogut adaptar i s’han fet presencials. Un exemple ha estat la reorientació d’El Xiringu, que ha 
passat a ser itinerant: els voluntaris del Programa anaven pel campus amb el material de sensibilització i s’acosta-
ven a altres estudiants per informar sobre temes com el consum de drogues o la salut sexual. Quant a la virtualitat, 
s’han aprofitat les possibilitats de les xarxes per dur a terme campanyes de sensibilització i de prevenció a través 
d’aquests canals. Una de les campanyes ha estat «Cura’t en salut», un concurs de coneixements sobre temes de 
salut dut a terme a través d’històries del compte d’Instagram de la Fundació i que ha tingut gairebé 1500 partici-
pants. També s’ha obert un canal a Telegram que ha arribat a 80 subscripcions.

El Programa ha dut a terme moltes accions de sensibilització aprofitant les celebracions de dies mundials o durant la 
Festa Major de la UAB, i també ha ofert formacions (com ara els tallers sobre drogues o el de sexualitat i afectivitat). 

A més, s’ha tutoritzat un treball de final de grau (amb metodologia ApS) i participat en l’assignatura Pràctiques 
Integrades, de Psicologia.
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«No podria haver escollit unes pràctiques millors, tant per el que he après com per-
què m’ha donat la oportunitat d’aprofitar el campus aquest últim any, que amb el tema 
Covid estava realment difícil. He après molt de totes vosaltres i m’emociono molt quan 
penso en l’equip que hem creat i espero poder seguir assistint de voluntària de tant en 
quant. Gràcies per repartir coneixement, per promoure el feminisme i la intersecciona-
litat en tots i cadascún dels aspectes que treballeu, per crear iniciatives tan guais, per 
trencar estereotips, estigmes i temes tabú.»

Núria Martin, estudiant de Psicologia en pràctiques al programa de Salut

La promoció de la salut a Instagram

Reels La prova del VIH

Reels La nova llei Trans

https://www.instagram.com/reel/CID_qUthrlR/
https://www.instagram.com/reel/CNp47DYBQdE/
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Beques i ajuts atorgats 140.297,54

Despeses de funcionament 386.999,85

Despeses de personal 726.559,37

TOTAL 1.253.856,76

Universitat Autònoma de Barcelona 605.525,59

Programa de Cooperació per al Desenvolupament 125.617,67

Fundació Autònoma Solidària 201.733,41

Servei per a la Inclusió. Suport a NEE  109.600,00

Campus Ítaca 146.000,00

Consell Social 22.574,51

Subvencions 444.684,88

Generalitat de Catalunya 277.503,30

Administració central 0,00

Administracions locals 105.176,33

Entitats privades i altres 62.005,25

Subvencions per a immobilitzat 2.839,78

Cursos i serveis 80.966,31

Donatius 121.401,04

Altres ingressos 757,13

TOTAL 1.256.174,73

Rendició de comptes

Ingressos 2020 (imports en euros)

Despeses de 2020 (imports en euros)

Resultats de 2020 2.317,97
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Cooperació per al desenvolupament 379.952,74

PIUNE, Servei per a la Inclusió 180.879,44

Acció social i voluntariat 356.299,75

Funcionament general 336.724,83

TOTAL 1.253.856,76

Despeses per àrees (imports en euros)

14%

30%27%

28% PIUNE, Servei  
per a la Inclusió 

Cooperació per al 
desenvolupament

Funcionament general

Acció social i voluntariat

Universitat Autònoma de Barcelona 605.525,59

Subvencions 444.684,88

Subvencions per a immobilitzat i altres ingressos 3.596,91

Cursos, serveis i donatius 202.367,35

TOTAL 1.256.174,73

Distribució d’ingressos per tipus de finançament

48%
0%

16%

35%
Universitat Autònoma  
de Barcelona

Subvencions per immo-
bilitzat i altres ingressos 

Cursos, serveis i donatius 

Subvencions
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L’acció de la FAS és possible gràcies al finançament de diversos agents públics i privats i donatius particulars. 
Com podeu veure en el resum dels comptes anuals, la UAB és una de les principals fonts de finançament de la 
Fundació. La Universitat deriva a la FAS la gestió del Fons de Solidaritat de la UAB, que compta amb ingressos 
propis de la Universitat, les donacions del professorat i del personal d’administració i serveis i les aportacions que 
fan els estudiants a l’hora de matricular-se (campanya del 0,7 %). 

 Ajuntament de Badia del Vallès

 Ajuntament de Barberà del Vallès

 Ajuntament de Barcelona

 Ajuntament de Caldes de Montbui

 Ajuntament de Canovelles

 Ajuntament de Castellar del Vallès

 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

 Ajuntament de l’Ametlla del Vallès

 Ajuntament de la Garriga

 Ajuntament de Montcada i Reixac

 Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans

 Ajuntament de Ripollet

 Ajuntament de Rubí

 Ajuntament de Sabadell

 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

 Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda

 Ajuntament de Sentmenat 

 Ajuntament de Terrassa

 Ajuntament d’Ullastrell

 Ajuntament de Viladecavalls

 Consell Comarcal del Vallès Occidental 

 Diputació de Barcelona

 Fundació Bancària ”la Caixa”

 Fundació Caixa d’Enginyers

 Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB)

 Generalitat de Catalunya
•  Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-

ment

• Departament de Justícia

• Departament de Salut

• Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 Universitat Autònoma de Barcelona
• Associació d’Amics de la UAB

• Consell Social

• UNIDISCAT

Finançadors



Fundació Autònoma Solidària

fas@uab.cat / 93 581 24 85
Edifici l’Àgora (edifici R) 

Plaça Cívica
Campus de la UAB 

08193 Bellaterra  
(Cerdanyola del Vallès)

https://www.instagram.com/fas.uab/
mailto:fas%40uab.cat?subject=
https://www.youtube.com/user/fasvoluntariat
https://www.facebook.com/FAS.UAB/
https://twitter.com/FAS_UAB
https://www.uab.cat/fas/
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