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La formació no fa vacances 

Gairebé 80 localitats d’arreu del territori de parla catalana ofereixen cursos d’estiu per 

estudiants o persones que volen seguir formant-se. L’oferta és variada i toca un ventall ampli 

de temes socials.  
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Un any més, la Guia de Cursos d’Estiu ja fa dies que està disponible. Aquest any, al cercador en 

línia de la Xarxa Vives d’Universitats s’hi poden torbar més de 670 cursos organitzats a 78 

localitats diferents d’arreu del territori de parla catalana. La guia està adreçada a tot l’estudiantat 

de les universitats de la Xarxa i a qualsevol persona interessada en formar-se. 

Un gran nombre de cursos poden ser convalidats per crèdits acadèmics, generalment de lliure 

elecció o ECTS. A més, per tal de facilitar l’intercanvi i la mobilitat de l’alumnat entre les diverses 

universitats integrants de la Xarxa, s’ha tornat a convocar el programa d’ajuts a la mobilitat de la 

Xarxa Vives d’Universitats: el DRAC Estiu. 

Els qui no vulguin o no puguin seguir de manera presencial un curs, tenen l’opció de triar entre una 

àmplia oferta d’activitats formatives que es poden realitzar a distància. 

La universitat d’Estiu és una bona manera de formar-se en temes socials i més enllà de 

l’ensenyament reglat que imparteixen les universitats de setembre a juny. Així doncs, tot i que 

l’oferta de cursos és realment àmplia, des de la Fundació Autònoma Solidària volem destacar-ne 

alguns tenint en compte el coneixement que aporten en àrees com la cooperació, la defensa 

ambiental, l’associacionisme o la defensa dels drets humans entre d’altres: 

Violència de gènere: conceptualització i abordatge des dels diferents serveis que intervenen 

El curs, que es realitzarà a Girona entre el 17 i el 19 de juliol, busca aprofundir en el coneixement 

del fenomen de la violència de gènere en un moment que l’ús continuat d’aquest terme, tant als 

mitjans de comunicació com a la vida quotidiana, sovint provoca confusions o mals usos. 
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