Màster en Cooperació,
Desenvolupament i
Transformació Social

Fitxa Tècnica
Cal destacar:
Els estudiants que, havent cursat i superat el postgrau en Cooperació Internacional en
qualsevol de les edicions anteriors, vulguin assolir el títol de màster, hauran de cursar i superar
30 crèdits que hauran de ser valorats, proposats i consensuats a criteri del coordinador del
màster depenent de cada cas.
Codi:
MCODECS-M2-2019-2
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:
Persones que es qüestionen el funcionament estratègic del nostre planeta i que s'interessen
pels problemes de desigualtat mundial, així com pels plantejaments relacionats amb la
responsabilitat, la innovació i la justícia social i ambiental. Aquest curs és imprescindible per a
les persones que vulguin actuar en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i la
innovació social.
Objectius:
Formar especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planificació, l'avaluació i l'execució de
propostes orientades a la cooperació, al desenvolupament i a la transformació social.
Itinerari formatiu:
DIPLOMA DE POSTGRAU EN COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT
Comprèn els continguts del mòdul 1 al 5 del Màster, més un treball de fi de postgrau.
Aquest programa està dissenyat per poder cursar els seus mòduls com a cursos de
formació contínua, obtenint en finalitzar-los, un certificat d'aprofitament:
- L'acció Humanitària: Ajut i Emergència
- Geopolítica i Relacions Econòmiques Internacionals (simulador geopolític semipresencial)
- La Transformació Social en el Món Digital
Sortides professionals:
Superar aquest màster et capacita per a treballar com a:
●

●
●
●
●
●

Tècnics en cooperació en administracions diverses (universitats, ajuntaments, consells
comarcals)
Tècnics en ONG i altres institucions
Consultors
Periodisme especialitzat
Avaluadors de projectes
Organització d’esdeveniments relacionats amb la cooperació i el desenvolupament
Emprenedoria social

●

Departaments i/o projectes de Responsabilitat Social Corporativa

Dates:
del 18/10/2019 al 31/10/2020
Horari:
Divendres de 17 a 21 i dissabtes de 10 a 14 h.
Calendari del curs:
Ubicació:
Campus Catalunya (Tarragona)
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
48 ECTS
Preu:
3000 €
Direcció:
Antoni Pigrau Sole
Coordinació acadèmica:
Joan Fuster Garcia
Docents:
Virginia Miravé Leroudier
Santiago J. Castellà Surribas
Josep Sánchez Cervelló
Oliver Klein Bosquet
Joan Fuster Garcia
Dolores López Fernández
Susana Borràs Pentinat
Cristina Xalma Mellado
Ana Ara Sorribas
Jordi Moreras Palenzuela
Javier Coca Sánchez
Rafael Crespo Ubero
Miriam Berengué Roset
Irene Borràs Garrido
Irene Schiess Bistue
Miquel Carrillo Ponce
Marina Vidal Sardà
María Offenhenden

Mònica Vega Boví
Laia Fargas Fursa
Laura Solé Martín
Especificació durada:
600 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:

Globalització: l'escenari mundial i les relacions desiguals

ECTS:

4

Durada:

40 h.

Contingut:

1.
2.
3.
4.

Antecedents històrics de les relacions Nord-Sud
Processos de descolonització i neocolonialisme
Visió de les diferents teories i estratègies de desenvolupament
Paper del comerç internacional en el desenvolupament

Mòdul:

Cooperació al desenvolupament i drets humans: polítiques i estratègies

ECTS:

5

Durada:

50 h.

Contingut:

Mòdul:

1. Organismes multilaterals: Acords internacionals (BM, FMI) i política de
cooperació a Europa
2. Cooperació bilateral: polítiques estatals i cooperació
descentralitzada
3. Polítiques multilaterals Sud-Sud i projectes d'integració regional al Sud
4. L'articulació del principi de cooperació al Sistema de Nacions Unides

Cultures, gènere i migracions

ECTS:

6

Durada:

60 h.

Contingut:

1.
2.
3.
4.
5.

Cultura i Desenvolupament
L'impuls del Co-desenvolupament
Genere i desenvolupament
Persones refugiades i desplaçaments forçats
Resolució de conflictes i mediació

Mòdul:

L'acció humanitària: ajuts i emergència

ECTS:

6

Durada:

60 h.

Contingut:

1.
2.
3.
4.
5.

Introducció a l'acció humanitària
Logística d'emergència: principals problemes i sectors
Introducció al dret internacional humanitari
Itinerari i experiència laboral en l’acció humanitària
Treball de camp. La construcció d'un camp recepció de refugiats

Mòdul:

Projectes de desenvolupament: el cicle del projecte, identificació,
monitoratge i avaluació

ECTS:

4

Durada:

40 h.

Contingut:

1.
2.
3.
4.

Identificació projectes
Cicle projecte. Marc lògic
Elaboració de projectes
Monitoratge i avaluació

Mòdul:

Desenvolupament sostenible: eixos clau, objectius i metes

ECTS:

5

Durada:

50 h.

Contingut:

1. Crisi ecològica i desenvolupament sostenible: una introducció
general

2.
3.
4.
5.

Tecnologies apropiades per al desenvolupament humà
Sobirania alimentària. Conceptes clau
Medi ambient i drets humans
Sortida de Camp (Hort de la Sínia) - Per una societat del bé comú (El
desplegament d’un pla de medi ambient. El cas de la URV)

Mòdul:

La societat de bé comú i l'acció transformadora

ECTS:

6

Durada:

60 h.

Contingut:

1. Metodologies participatives per la transformació social
2. La responsabilitat social de les empreses transnacionals i les
administracions públiques
3. Fundraising
4. Economia i transformació social
5. Administració i gestió d’entitats no lucratives

Mòdul:

Geopolítica i relacions econòmiques internacionals (Simulador
Geopolític)

ECTS:

6

Durada:

60 h.

Contingut:

1.
2.
3.
4.

Relacions Internacionals
Política nacional i economia pública
Recursos, comerç i medi ambient
Conclusions i anàlisi final

Mòdul:

La transformació social en el món digital

ECTS:

6

Durada:

60 h.

Contingut:

1. La transformació social en el món digital
2. Noves tecnologies i mitjans col·laboratius: eines per a la
transformació social
3. Activisme social i col·laboratiu online
4. Màrqueting social i posicionament Internet orientats al canvi social

5. Estratègia Social Media per a la transformació

Mòdul:

Treball fi de màster / Pràctiques curriculars

Durada:

120 h.

Contingut:

Les pràctiques es desenvolupen sempre en entitats vinculades a la
temàtica del curs i són de diferent naturalesa: comunicació social, medi
ambient, administració pública, suport en elaboració de projectes, etc.
El pes sobre la nota final és la mateixa que té el TFM atès que, des del
punt de vista de l’avaluació es consideren excloents.
En el cas que l’estudiant vulgui fer les dues coses se li tindrà en compte
la nota major obtinguda.
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