
REPASSEM JUNTS

Setembre de 2019

Bellaterra Campus UAB (Cerdanyola del Vallès)

Descripció breu de l’activitat (100 paraules) 

REPASSEM JUNTS és una activitat que consisteix en realitzar un voluntariat en un
projecte que ofereix un berenar saludable, una estona d'esbarjo i una estona de repàs
a nens i nenes amb baixos resultats acadèmics degut a dificultats de seguiment des
les seves les famílies.

Justificació

Tot i trobar-se l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià en un districte de Barcelona
benestant com el de Sarrià – Sant Gervasi, hi ha famílies amb dificultats que no poden
fer un seguiment dels seus fills.  REPASSEM JUNTS consisteix en oferir un berenar
saludable, una estona d'esbarjo i una estona de repàs duta a terme per estudiants
voluntaris dirigida a nens i nenes, preferentment de tercer cicle de Educació Primària i
de primer cicle d’ESO, amb baixos resultats acadèmics. L’assignació d'aquests nens al
projecte es fa d'acord amb els Serveis Socials del Districte, i es pot atendre un nombre
d’usuaris entre 20 i 25. Aquest projecte és una col·laboració entre els Serveis Socials
del Districte, Salesians de Sarrià i l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià .

Perfil de l’estudiant

Estudiants de grau de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià.

Objectius

Sensibilitzar  els  estudiants sobre aquelles famílies que no poden fer  un seguiment
adequat de l'educació dels seus fills.

Generar  espais  de  reflexió  i  treball  conjunt  per  entendre  aquesta  realitat,  oferir
possibilitats de implicació i participació per afavorir el seu compromís futur en la millora
de la societat.

Competències transversals a desenvolupar

Comunicar-se oralment de manera efectiva i adequada a l'audiència.

Treballar  en equips multidisciplinaris,  assumint  diferents rols,  amb absolut  respecte
dels drets fonamentals.

Assumir la responsabilitat ètica i els condicionants econòmics i socials.

Capacitat  de  comprometre's  per  una  causa  que  pretengui  una  millora  del  nostre
entorn.

Durada, lloc de realització, horaris i recursos necessaris

Dates: primer semestre d'octubre a desembre; segon semestre de març a maig

Horaris:  Cada voluntari  tindrà assignat un dia de la setmana de dilluns a dijous en
horari 16:00 – 19:00 (horari amb els nens i nenes de 17:15 a 18:45).
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Fundació Autònoma Solidària
Títol activitat

Lloc de realització: Salesians de SarriàAvaluació

Assistència  al  80%  de  les  activitats  programades  i  elaboració  d’un  treball  com  a
memòria final. 

Crèdits

Primer semestre: 2,0 ECTS

Segon semestre: 2,0 ECTS 

Primer semestre: 2,0 ECTS

1er semestre
Acció Hores
Formació específica 1 1
Formació específica 2 1
Formació específica 3 2
Formació Nostrum (30/nov) 6
Activitat voluntària 34
Recull reflexiu final 6

50
2 ECTS

Segon semestre: 2,0 ECTS 

2n  semestre
Acció Hores
Formació específica 1 1
Formació específica 2 1
Formació específica 3 2
Formació Nostrum (14/març) 6
Activitat voluntària 32
Acte de cloenda FAS 2
Recull reflexiu final 6

50
2 ECTS
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Fundació Autònoma Solidària
Títol activitat

Anual: 3,0 – 4,0 ECTS

Anual
Acció Hores
Formació específica 1 1
Formació específica 2 1
Formació específica 3 2
Formació Nostrum (30/nov o 
14/març) 6
Activitat voluntària per 3 ECTS 57
Activitat voluntària per 4 ECTS 82
Acte de cloenda FAS 2
Recull reflexiu final 6

75 3 ECTS
100 4 ECTS

Places

Primer semestre: 4

Segon semestre: 4

Programa
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