La transformació social
en el món digital

Fitxa Tècnica
Codi:
CTRADICS-I1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Exalumnes del postgrau Especialista Universitari en Cooperació Internacional, exalumnes
d'altres programes afins, professionals de la salut i de la logística d'emergència humanitària i
docents i estudiants del sector sanitari.
Objectius:
Formar professionals experts en el coneixement al voltant de l'actualitat del món comunicatiu i
facilitar els instruments imprescindibles per elaborar estratègies i desplegar projectes al
voltant de les noves tecnologies en comunicació per tal d'incidir en la transformació de la
societat.
Itinerari formatiu:
Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari del

Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social
Cursos associats:

La acción humanitaria: ayuda y emergencia
Geopolítica i relacions econòmiques internacionals (Simulador Geopolític)

Dates:
del 05/10/2019 al 12/10/2019
Horari:
Divendres de 17 a 21 i dissabtes de 10 a 14 h.
Calendari del curs:
calendari-modul-9-18-19_2.pdf
Ubicació:
Campus Catalunya
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català

Durada:
6 ECTS
Preu:
350 €
Coordinació acadèmica:
Joan Fuster Garcia
Docents:
Joan Fuster Garcia
Especificació durada:
60 hores
Contacte:
Raquel Ramos - raquel.ramos@fundacio.urv.cat
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Programa
Mòdul:

M9: LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL EN EL MÓN DIGITAL

ECTS:

6

Durada:

60 h.

Contingut:

9.1 La transformació social en el món digital
9.2 Noves tecnologies i mitjans col·laboratius: eines per a la
transformació social
9.3 Activisme social i col·laboratiu online
9.4 Màrqueting social i posicionament Internet orientats al canvi social
9.5 Estratègia Social Media per a la transformació
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