Vols formar part de
l'equip voluntari de
Migra Studium?
L'equip de Migra Studium està format per moltes persones
voluntàries que dediquen el seu temps i habilitats a la
missió de l'entitat. Durant el 2021 van ser més de 250
persones voluntàries fent tasques molt diverses, des de
classes de llengua i reforç educatiu amb joves, fins a tasques
d'administració. Cadascuna d'elles són essencials per a
poder obrir la porta cada dia.
Envia un correu a voluntariat@migrastudium.org
o visita la nostra web www.migrastudium.org

Migra Studium som una entitat social de la Companyia de Jesús, nascuda l’any
2003. Treballem en favor de la dignitat i els drets de les persones migrades més
vulnerables i els seus fills i filles, a través de l’acollida, la formació i la incidència
política. Oferim suport legal, social i administratiu, l'oportunitat d'una llar
acollidora i hospitalària, i cursos de formació laboral i de llengua.

Necessitats de voluntariat
Curs en
manteniment
i reparació de
dispositius
mòbils
No cal formació prèvia, s'oferirà una
formació a finals de setembre.

30 hores cada trimestre

Parella
lingüística

Trobada amb un alumne de Migra
Studium per conversar.

Una hora setmanal

Xarxa
d'Hospitalitat

Ser família o llar acollidora. Fer presència a
la comunitat d'hospitalitat del Casal Arrupe
(Sant Cugat) un vespre setmanal o
quinzenal. Sopar amb els joves que hi viuen
i possibilitat de quedar-se a dormir.

Espai
Interreligiós

Suport als tallers de l'espai educatiu sobre
diversitat cultural i religiosa.

9:30 a 13h dill, dim, dx o div
segons necessitat

Curs
d'atenció
al client

Impartir les classes del curs

De dimarts a dijous de 16h a 19h.
Del 14 novembre a l'1 desembre

Suport
al grup
de joves
En els estudis, dinàmiques i tallers, o bé en
l'aprenentatge de la llengua per nouvinguts

Dill a dij de 16h-18:30h, un dia setmanal

Espai
de Ioga
Dinamitzar sessions de ioga per alumnes de
Migra Studium que ho desitgin. Espai lúdic, d'oci
i benestar personal

Dijous tarda setmanalment

Primera
acollida

Atenció a les persones que arriben a Migra
Studium demanant informació, cursos,
assessoria jurídica, etc...

Matí o tarda, 2-3h setmanals

