PROGRAMA INCIDE
Programa formatiu d´iniciació a la

Cooperacio, Voluntariat i
Participacio Social
curs 2018-2019
Programa INCIDE

El
, promogut pel
Vicerectorat de Responsabilitat Social i
Cooperació té com a objectiu oferir una formació
inicial i facilitar eines per a la participació en
entitats sense ànim de lucre i col·lectius
ciutadans, així com l'acompliment d'activitats de
voluntariat des d'un enfocament de canvi.

SEGON QUADRIMESTRE

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (15 hores)
Estudia l’origen i els desafiaments actuals, analiza els diferents grups
d’interès que s’hagen de considerar en el marc de les polítiquesde RSC.
· 15 hores presencials.
· 7, 14 i 21 de febrer (dijous de 9.00 a 14.00).
· 15€ membres UPV / 30€ persones externes.

TECNOLOGIES PER AL DESENVOLUPAMENT HUMÀ (50 hores)
Aprendre a ser persones crítiques per a orientar les relacions entre
tecnologia i societat a favor del desenvolupament humà.
· 50 hores (21 presencials).
· 28 de febrer; 7, 14, 21 i 28 de març; 4 i 11 d`abril (dijous de 12.00 a 15.00).
· 25€ membres UPV / 35€ persones externes.

La metodologia del programa fomenta
el coneixement crític, la capacitat de dialeg
davant realitats diverses i facilita la formació amb
un enfocament social més just i ètic.
En el programa s'ofereixen un total de 8 cursos de
diferents temàtiques, que s'imparteixen durant el
primer i el segon quadrimestre.

VOLUNTARIAT PER A LA PARTICIPACIÓ SOCIAL (14 hores)
Pretén promoure el canvi individual i col·lectiu necessari per a l’acció del
voluntariat en la participació social.
· 14 hores presencials.
· 2, 4, 9 i 11 d´abril (dimars i dijous de 16.30 a 20.00).
· 15€ membres / 30€ persones externes.

IGUALTAT I PARTICIPACIÓ SOCIAL (Edició gandia) (17 hores)
L'objectiu general és proporcionar els conceptes bàsics sobre la dimensió
de gènere en les polítiques institucionals i organitzacionals.
· 12 hores presencials i 5 hores no presencials.
· 17, 24 i 31 de gener (dijous de 10.30 a 14.30).
· 15€ membres UPV / 30€ persones externes.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT
Busca promoure un procés crític i reﬂexiu d’ensenyament-aprenentatge
sobre algunes problemàtiques d’ abast global relacionades amb la pobresa
i la sostenibilitat, i plantejar alternatives per revertir aquesta situació a partir
de l’enfocament de desenvolupment humà.

+ info:

¡matrícula oberta!
convalidables per crédits ETCS,

¡APUNTA-T´HI!

EDICIÓ VALÈNCIA (50 hores)
· 21 hores presencials y 29 no presencials.
· 6,13, 20, i 27 de febrer; 6, 13 i 20 de març (dimecres de 15.00 a 18.00).
· 25€ membres UPV / 35€ persones externes.

EDICIÓ GANDIA (30 hores)
· 12 hores presencials y 18 no presenciales.
· 5, 7, 12 y 14 de febrer (dimars i dijous de 16.00 a 19.00).
· 20€ membres UPV / 30€ persones externes
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Més informació:

Organitza:

Centre de Cooperació al Desenvolupament
www.accd.upv.es

ccd@upvnet.upv.es

+34 963877898
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