Taller CCD amb professorat de la UPV
23.10.12
Objectius
1. Generar un espai de trobada per a
investigadors de desenvolupament a
la UPV
2. Informar sobre els tipus de projectes
que s’estan implementant
3. Conceptes bàsics de cooperació + 4
paradigmes de generació i difusió de
la tecnologia en desenvolupament
4. Reflexionar per què i com estem
investigant estos temes

5. Millorar les pràctiques que es fan a la
UPV

Mètode
• Distribuir adhesius segons àrea del .xls de
Álvaro quan entren, junt a nom
• Dinàmica de presentació de professorat i
del treball que fan en moviment (2 voltes
– intentar que siga diferent àrea; 10m)
• Mapa visual per àrees (mini-discussió 5m)
• Impressions generals en plenari (5m)
• Presentació dels conceptes de cooperació
• Presentació de 4 paradigmes teòrics
• Profundització dels 2 últims paradigmes
• Dinàmica d’avaluació per pars
categoritzant cada projecte dins
d’almenys un dels paradigmes (avaluació
en parelles per grups temàtics segons .xls
de Álvaro)
• Dinàmica de motivació
• Dinàmica per a explorar idees que,
basades en els marcs conceptuals,
puguen millorar els projectes (treball
individual + exposició en plenari).

Agenda 23.10.2012
9.30 – 9.40 (10m)
9.40 – 10.10 (30m)
10.10 – 10.40 (30m)
10.40 – 11.40 (60m)
11.40 – 12.10 (30m)
12.10 – 13.00 (50m)
13.00 – 13.45 (45m)
13.45

Tasca
Introducció CCD
Presentacions investigadors i projectes
Conceptes cooperació
Paradigmes teòrics
Pausa cafè
Avaluació per parelles de projectes
segons paradigmes (treball amb fitxes)
Avaluació + Bones pràctiques
Dinar
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Objectiu perseguit
-Objectiu 1 i 2
Objectiu 3
Objectiu 3
Objectiu 1 i 2 (bis)
Objectiu 4
Objectiu 5
Objectiu 1 i 2 (bis)

