INSCRIPCIONS

ALTRES ACTES D’INTERÈS GENERAL
ORGANITZATS PEL SAFOR UAB


Al despatx del SAFOR UAB,
edifici d’estudiants, R-113.
Els dimecres de 13.30h a 14.15h


Dimecres 13 de febrer:
Xerrada formativa: Simbologia cristiana.
de 13.30 a 14.15h - Sala R-120 edifici ETC.


Via internet a www.uab.cat/safor omplint el
document que trobaràs enviant-lo a
s.safor@uab.cat


Dimecres 20 de febrer:
Presentació criteris de correcció del Concurs
Bíblic a estudiants interessats.
de 13.30 a 14.15h - Sala de reunions R120 ETC.

(quedarà confirmada quan es passi a abonar el curs)

L’avaluació constarà en assistència (80%) i elaboració d’un
treball relacionat. En el cas del crèdit ECTS s’elaborarà un
guió cinematogràfic sobre una hipotètica pel·lícula sobre la
solidaritat. En el cas de lliure elecció, un treball de recensió de
les ponències.

- Places Limitades XIII Concurs Bíblic de Catalunya per a
universitaris


Dilluns 25 de febrer i 6 de maig:
Espai de cultura.
de 14 a 15h - Sala R-108d (sala polivalent).

18 al 22 de març:
2ª Campanya de recollida de roba

SOLIDARITAT, CRISI I
RESPONSABILITAT SOCIAL:


Dimarts 7 de maig:
Entrega de premis del Concurs Bíblic de
Catalunya per a universitaris.
a les 20h - Lloc a determinar.

1- Cicle de cinema solidari
de tots els temps*
(un crèdit ECTS)
.

“Amb les obres et mostraré la meva Fe”
El SAFOR UAB ofereix als participants del curs la
possibilitat de presentar-se a aquest concurs a partir de
l’assaig presentat ampliat amb una base bíblica.

Cursos sobre

2- Solidaritat i crisi
(dos crèdits de lliure elecció)

www.uab.cat/safor

* Cicle de cinema solidari de tots els temps (projeccions obertes al públic
no inscrit als cursos)

- Els treballs es poden presentar fins el 7 d’abril de 2013.
- El concurs és obert a qualsevol universitari de les
universitats catalanes.
- Els premis oscil·len entre 250 i 1.000€.

Abril i Maig 2013

- Veure les bases al web del SAFOR UAB o descarregant
a partir d’ aquest codi QR:

dimarts (projeccions) i divendres
de 14 a 16h

servei d’assistència i formació religioses

20anys +2

www.uab.cat/safor
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€- INSCRIPCIÓ 20

TEMARI I CALENDARI
Solidaritat, crisi i responsabilitat social:
Es tracta de plantejar el compromís social
–especialment en aquest moment de crisi global- des
del personalisme comunitari, en el qual la construcció
de la personalitat és un element paral·lel a la defensa
de l’interès social, general o comunitari.
La persona transcendeix la seva individualitat per tal
d’esdevenir un subjecte social. En l’àmbit social i
econòmic, cal educar la persona per a què sigui
conscient que vivim en societat i que les nostres
accions tenen implicacions i conseqüències pel bé
comú.
Es fa urgent reivindicar el sentit social i ètic de moltes
actuacions humanes, però no pas des de la cultura del
“gratis total” i dels drets sense deures, sinó des de la
solidaritat envers els altres.

En comú:
1. La crisi: personal, corporativa, empresarial, universitària.
2. Solidaritat com a valor a desenvolupar davant la crisi actual.
3. El cinema com a transmissor de valors i pont per a construir escenaris de futur compromesos (4 projeccions).
4. El debat i el diàleg com a eina per cercar camins de superació (a partir del debat de les projeccions).
ECTS:
1. Elaboració d’un guió cinematogràfic.
Lliure elecció:
1. Tres taules rodones/ponències sobre responsabilitat social a diferents nivells.

DIA

ECTS

09/04

Presentació cursos, Criteris d’avaluació i 1ra projecció: Tiempos modernos

12/04

Dr. Carles Górriz López (Àrea de Dret Mercantil UAB)

16/04

2a projecció: El gran salto

19/04
L’ individualisme dominant ha fet pensar en el benestar
particular, en un mateix. I el benestar caldrà generar-lo
des de la pròpia societat; per tant, on no arribi
l’Administració, hi hauran d’intervenir les iniciatives
particulars.

23/04
26/04
30/04

Per això ara és el temps dels emprenedors, d’aquells
que tenen idees per a construir projectes, serveis o per
a desenvolupar accions per als altres. Emprenedors
solidaris des del seu àmbit al si de la societat.
Des del SAFOR UAB creiem que una de les funcions
principals de la Universitat és formar bons
professionals per a la societat. Però aquesta tasca no
només s’ha de dur a terme mitjançant una formació
especifica en els estudis impartits, sinó també en el
desenvolupament emocional, moral i espiritual. Per
aquesta raó volem oferir a la Comunitat Universitària
dos propostes formatives, que a l’hora combinin
formació i gaudi de quatre projeccions de cinema:
1- Un curs convalidable amb dos crèdits de lliure
elecció per estudiants de llicenciatura.

03/05

Comentari i debat projecció. Tema: Crisi i dret

Comentari i debat projecció. Tema: Poder, ús o abús?
Dr. Carles Górriz López (Àrea de Dret Mercantil UAB)

3a projecció: Las uvas de la ira
Comentari i debat projecció. Tema: Temps de solidaritat
Dr. Carles Górriz López (Àrea de Dret Mercantil UAB)

4a projecció: Los lunes al sol
Comentari i debat projecció
Com elaborar un guió. A càrrec de: Sr. Ludovico Longhi (professor

Acció i Responsabilitat Social de la Persona
Ponent: Dr. Joan Lluís Pérez Francesch (professor titular

associat Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)

Facultat Dret UAB)

Taula rodona: Responsabilitat Social

07/05

Moderador: Dr. Joan Lluís Pérez Francesch
Dra. Sònia Güell Peris (Dret Internacional Públic UPF): Programa social
Dr. Tomás Gil Márquez (professor associat Facultat de Dret):
Responsabilitat social de l’Administració pública

Dr. Xavier Verge Mestre (Vocal Consell Social UAB): Responsabilitat
social de la UAB

Taula rodona: Iniciativa social i solidària

10/05

Moderador: Dr. Joan Lluís Pérez Francesch
Sr. Jordi Prat Fernández (director FAS)
Sra. Maria Rosa Cristany (presidenta Càritas Terrassa)
Sr. Jean Bosco Botsho (president AFRICAT)

Taula rodona: Responsabilitat social del govern

14/05

2- Un ECTS per valor d’un crèdit per estudiants de grau

SAFOR UAB

Lliure elecció

17/05

Moderador: Dr. Joan Lluís Pérez Francesch
Sr. Jordi Miró Meix (vicepresident Persona i democràcia)
Dr. Albert Llorca Arimany (professor Escola de Turisme UAB)

Conclusions
Dr. Josep Maria de Dios Marcer (Degà Facultat de Dret UAB)
Dra. Sílvia Carrasco Pons (Vicerectora d'Estudiants i Cooperació UAB)

