El Centre de Cooperació al Desenvolupament presenta el Programa formatiu per al curs 2013-2014
El programa té l’objectiu de formar la comunitat universitària en temàtiques rellevants per a la millora del desenvolupament humà i la consecució dels objectius de desenvolupament del mil•lenni.
Els cursos ofereixen una formació bàsica sobre tres temàtiques que es detallen a continuació:

I. VOLUNTARIAT PER A LA TRANSFORMACIÓ
SOCIAL: tres cursos independents sota un fil
conductor comú
La Xarxa d’Organitzacions, formada per entitats socials de la UPV, participa en el disseny i la impartició
d’aquest bloc temàtic. Els tres cursos s’ofereixen per
separat; no obstant això, resulta interessant la inscripció en tots com a part d’una formació integral.

VOLUNTARIAT CRÍTIC. IDEES PER A LA
PARTICIPACIÓ LOCAL (12 h)
2, 3 i 4 d’octubre del 2013

Aquest curs està pensat per a persones a les quals
els agradaria canviar algunes de les coses que els
envolten, però que no saben com ni amb qui, o simplement que mai s’han decidit a fer-ho…
Utilitzant metodologies participatives, el curs cerca
ser un procés de facilitació en el qual les persones
participants analitzen críticament el seu entorn més
pròxim i ideen accions per a transformar-lo.

EL CONSUM CRÍTIC: IDEES PER AL
CANVI (12 h)
6, 7 i 8 de novembre del 2013
En aquest curs es fa un anàlisi crític a la societat
de consum, reflexionant sobre els pilars que la sustenten i analitzant alternatives, tant en el pla individual como en el col·lectiu que están emergint en
el nostre entorn més pròxim. A més,s’oferiran eines
per a promoure la creació de consciència ciutadana
en el marc del consum responsable.

VOLUNTARIAT CRÍTIC EN EDUCACIÓ (12 h)
19, 20 i 21 de febrer del 2014
L’objectiu del curs és oferir una formació per a un voluntariat crític
en educació en el qual, SUPERANT les visions assistencialistes
tradicionals del voluntariat, es capacite les persones assistents en
continguts teòrics i pràctics per a desenvolupar una labor educativa
de qualitat, alhora que compromesa políticament amb la societat.
El curs es divideix en mòduls que donen a conèixer una visió global
i local de l’educació amb responsabilitats, compromisos i drets,
QÜESTIONANT CRÍTICAMENT EL ROL DEL VOLUNTARIAT. A més,
s’aborden les eines necessàries per a realitzar una intervenció
educativa que potencie l’educació en valors, així com el coneixement real d’experiències educatives des del voluntariat al barri del
Cabanyal de València.

II. COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT: 1 curs de 50 h (21 h presencials)
Dimecres, del 16 d’octubre al 27 de novembre del
2013

INFORMACIÓ
Centre de Cooperació al Desenvolupament
Universitat Politècnica de València
Edifici 6G (Nexus) – 4ª planta
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h
Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898
ccd@upvnet.upv.es
MATRÍCULA
Centre de Formació Permanent
www.cfp.upv.es
COST
- Cursos de 12 h: 20 €; 15 € els membres de
la UPV
- Cursos de 50 h (20 h presencials): 75 €; 50 €
els membres de la UPV
IMPARTICIÓ
Edifici Nexus 6G, campus de Vera, València
ORGANITZA

Aquest curs ofereix als participants una aproximació general als
conceptes de cooperació internacional per al desenvolupament,
que combina conceptes teòrics amb dinàmiques participatives. A
més, es mostren experiències pràctiques de projectes en organitzacions de cooperació internacional per al desenvolupament.

III. TECNOLOGIES PER AL DESENVOLUPAMENT HUMÀ: 1
curs de 50 h (21h presencials)
Dimarts, del 4 de febrer al 25 de març del 2013
El curs aborda una reflexió sobre el paper de la tecnologia en el
desenvolupament humà, i mostra els processos d’aplicació de les
tecnologies en els projectes de cooperació al desenvolupament.

COL·LABORA

PROGRAMA FORMATIU
DEL CENTRE DE
COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
2013/14

El Centre de Cooperació al Desenvolupament presenta el Programa formatiu per al curs 2013-2014
El programa té l’objectiu de formar la comunitat universitària en temàtiques rellevants per a la millora del desenvolupament humà i la consecució dels objectius de desenvolupament del mil•lenni.
Els cursos ofereixen una formació bàsica sobre tres temàtiques que es detallen a continuació:

I. VOLUNTARIAT PER A LA TRANSFORMACIÓ
SOCIAL: 3 cursos independents sota un fil
conductor comú
La Xarxa d’Organitzacions, formada per entitats socials de la UPV, participa en el disseny i la impartició
d’aquest bloc temàtic. Els tres cursos s’ofereixen per
separat; no obstant això, resulta interessant la inscripció en tots com a part d’una formació integral.

VOLUNTARIAT CRÍTIC. IDEES PER A LA
PARTICIPACIÓ LOCAL (12h)
2, 3 i 4 d’octubre del 2013

Aquest curs està pensat per a persones a les quals
els agradaria canviar algunes de les coses que els
envolten, però que no saben com ni amb qui, o simplement que mai s’han decidit a fer-ho…
Utilitzant metodologies participatives, el curs cerca
ser un procés de facilitació en el qual les persones
participants analitzen críticament el seu entorn més
pròxim i ideen accions per a transformar-lo.

EL CONSUM CRÍTIC: IDEES PER AL
CANVI (12h)
6, 7 i 8 de novembre del 2013
En aquest curs es fa un anàlisi crític a la societat
de consum, reflexionant sobre els pilars que la sustenten i analitzant alternatives, tant en el pla individual como en el col·lectiu que están emergint en
el nostre entorn més pròxim. A més,s’oferiran eines
per a promoure la creació de consciència ciutadana
en el marc del consum responsable.

VOLUNTARIAT CRÍTIC EN EDUCACIÓ (12h)
19, 20 i 21 de febrer del 2014
L’objectiu del curs és oferir una formació per a un voluntariat crític
en educació en el qual, superant les visions assistencialistes
tradicionals del voluntariat, es capacite les persones assistents en
continguts teòrics i pràctics per a desenvolupar una labor educativa
de qualitat, alhora que compromesa políticament amb la societat.
El curs es divideix en mòduls que donen a conèixer una visió global
i local de l’educació amb responsabilitats, compromisos i drets,
qüestionant críticament el rol del voluntariat.
A més, s’aborden les eines per a realitzar una intervenció
educativa que potencie l’educació en valors, així com el coneixement real d’experiències educatives des del voluntariat al barri del
Cabanyal de València.

II. COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT: 1 curs de 50 h (20h presencials)
Dijous, del 17 d’octubre al 19 de desembre del
2013

INFORMACIÓ
Centre de Cooperació al Desenvolupament
Universitat Politècnica de València
Edifici 6G (Nexus) – 4a planta
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00 h
Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898
ccd@upvnet.upv.es
MATRÍCULA
Centre de Formació Permanent
www.cfp.upv.es
COST
- Cursos de 12 h: 20 €; 15 € els membres de
la UPV
- Cursos de 50 h (21 h presencials): 75 €; 50 €
els membres de la UPV.
IMPARTICIÓ
Edifici Nexus 6G, campus de Vera, València
ORGANITZA

Aquest curs ofereix als participants una aproximació general als
conceptes de cooperació internacional per al desenvolupament,
que combina conceptes teòrics amb dinàmiques participatives. A
més, es mostren experiències pràctiques de projectes en organitzacions de cooperació internacional per al desenvolupament.

III. TECNOLOGIES PER AL DESENVOLUPAMENT HUMÀ: 1
curs de 50 h (20h presencials)
Dijous, del 6 de febrer al 10 d'abril del 2014
El curs aborda una reflexió sobre el paper de la tecnologia en el
desenvolupament humà, i mostra els processos d’aplicació de les
tecnologies en els projectes de cooperació al desenvolupament.
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