
Servei de Préstec de Bicicletes

Guardians de la Salut Mental: Prevenció de conductes suïcides

Taula rodona sobre salut mental i recursos que s'ofereixen des de les universitats

Carmanyola Saludable amb Núria Lladó 

Taller de dansa i benestar amb David Rodríguez

Trastorn de la conducta alimentària des de dins

Prevenció del malestar emocional i gestió del dolor persistent a la comunitat universitària

 Sessió de ioga Kundalini: crea un espai de tranquil·litat i pau interior

Tècniques de gestió del temps per al benestar emocional

Monòleg, "La dona del tercer segona" amb Àurea Màrquez. Parlem de l'estigma de les malalties mentals

I durant el mes d'abril

Guia de ayuda para dejar de fumar

Inscripció prèvia (accedeix clicant a l'activitat)

Activitat de la Xarxa USCAT (accedeix clicant a l'activitat) 

Setmana del 4 al 8 d'abril

Dilluns 4

Curs en línia - OSL (Només per PAS i PDI)

Dimarts 5

Menopausa i climateri: condemna o revolució?, amb Marta Picó
10.30h - UCS -

Dimecres 6

10.30h - UCS - Menjador d'estudiants  (Campus Montilivi) 

Unitat de Compromís Social - Oficina de Salut Laboral - Xarxa USCAT

Artteràpia a la UB: Una nova eina per recuperar benestar personal 
10h - Xarxa USCAT - Universitat de Barcelona 

ZOOM. ID de reunió: 806 675 4318 ; Códi d'accés: 8Dw1TM 

11h  - Xarxa USCAT - Universitat Pompeu Fabra

12h  - Xarxa USCAT - Universitat Oberta de Catalunya

Dijous 7

10h  - Xarxa USCAT - Universitat de Girona 

11h  - Xarxa USCAT - Universitat Rovira i Virgili

12h  - Xarxa USCAT - Universitat Politècnica de Catalunya

Divendres 8

Tota la informació respecte a la 
Setmana de la Salut a 
udg.edu/ca/viu/udgsalut

13h  - UCS - Sala 226 (gimnàs de la Facultat d'Educació i Psicologia)

12h  - Xarxa USCAT - Universitat Autònoma de Barcelona

13h  - Xarxa USCAT 
Incloses al Pla de Formació del PAS

Repte 30 dies en bici!

A l'abril mou'te en bici i guanya fantàstics premis!

Descarrega el cartell

No tens bici? Utilitza el nostre Servei de Préstec!

Bicicletes elèctriques per PAS i PDI

https://www.udg.edu/ca/compromis-social/arees/sostenibilitat/en-que-treballem/mobilitat/vine-a-la-udg-en-bici
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-J80vXw7Jz3jKYfKGXEXsbkjJLZO7YYu
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https://apps.udg.edu/MAU/osl/Client/Oferta/Detall/9863?apart=0
https://zoom.us/j/8066754318?pwd=TnVPUDlrVGVnc0dydEswMVRpSXc5QT09
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-J80vXw7Jz3jKYfKGXEXsbkjJLZO7YYu
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http://udg.edu/ca/viu/udgsalut
https://www.udg.edu/ca/Portals/50/UDG-CARTEL-CAT-R30DEB-2022.pdf?ver=T-Vxab9dQuWC4RWJjMpwEA%3d%3d
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/arees/sostenibilitat/mou-te-pel-campus

