Responsable

ELABORACIO
MEMÒRIA

Teatre i cinema: col·labora amb el galliner

afuste@umanresa.cat

SI

Suport a les tasques de comunicació i participació en les accions de creació/fidelització de nous públics, especialment l'universitari; col·laboració en els programes
educatius del teatre Kursaal.

Colla castellera Els Penjats del campus (2h setmanals)

afuste@umanresa.cat

SI

L’activitat consisteix en la participació en les activitats de la colla castellera Els Penjats del Campus Manresa, amb la voluntat de fomentar aquest espai d’integració i
socialització.

Cursos d'Idiomes

isanta@umanresa.cat

RECONEIXEMENT D'ACTIVITATS (RAC) 2018-19 UAB

DESCRIPCIO DE LES ACTIVITATS

ACTIVITATS CULTURALS I DE FORMACIÓ

Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC per un curs de nivell de llengua anglesa superior al nivell A1. del Marc europeu comú de referència per cursos de
les llengües no cooficials de Catalunya no cursades en ensenyaments oficials anteriors. Realitzat al Servei de llengües a la UAB o al Servei d'Idiomes de la FUB.

ACTIVITATS ESPORTIVES
Atenció de salut als participants en activitats esportives

Participació en activitats esportives realitzant tasques d'atenció de salut als esportistes, abans i després de la competició. Adreçat a estudiants de Fisioteràpia que
hagin cursat l'assignatura TMB I.

oborao@umanresa.cat

SI

Consell d'estudiants

lpanos@umanresa.cat

SI

Delegat de classe

lpanos@umanresa.cat

SI

Ibrugarolas@umanresa.cat

SI

El programa pretén promoure el voluntariat de l’alumnat en tasques de suport a la docència a partir de la participació en escoles, especialment les definides com a
comunitat d'aprenentatge, o en entitats que organitzen reforç escolar.

mvila@umanresa.cat

SI

Els alumnes que participen en el voluntariat social col·laboraran amb institucions sanitàries o socials amb l'objectiu d'ajudar persones que de manera temporal o
permanent presenten necessitats que dificulten la seva plena integració i desenvolupament en l'entorn social. Els alumnes participaran en activitats de foment de
l'autonomia, d'acompanyament i de suport a diversos col·lectius.

REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL
Als delegats de curs, als membres proactius del Consell d’Estudiants i als membres del Consell de Govern dels centres i de la UVic-UCC / UAB se’ls podrà reconèixer
un crèdit per cadascun dels càrrecs, si ho sol·liciten prèviament al o la cap d’estudis i presenten una memòria d’activitats en finalitzar l’activitat. Aquests crèdits són
acumulables i es podran sol·licitar cada curs.

ACTIVITATS SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ
Programa de voluntariat educatiu

Voluntariat social

* 1 crèdit ECTS = 25 hores

