Curs en línia Endinsa’t al Compromís Social de la UdG
2020-2021
Dates: del 26 d’octubre al 4 de desembre de 2020. Taula rodona en línia i en directe amb
visionat obligatori el 19/11/20 a les 18 h.
Modalitat: no hi ha horari excepte per la taula rodona. Curs en línia que consisteix en mirar,
quan i on vulgueu, píndoles d’entre 15 i 20 minuts, amb el visionat obligatori de la taula rodona
i fer una o diverses tasques de les que te n'informarem en començar el curs.
A través d’aquest curs coneixeràs 4 àrees de la nostra Unitat: Voluntariat, Sostenibilitat, Gènere
i Discapacitat. T'explicarem com es pot fer voluntariat a la UdG o de la importància del
voluntariat al teu currículum. També parlarem del decreixement i del canvi climàtic o del Pla
d'Ambientalització de la UdG. A més tractarem de la violència de gènere o del Protocol contra
l'assetjament de la UdG o de com relacionar-se amb persones amb discapacitat. Al mateix temps
farem una taula rodona amb diferents entitats de voluntariat amb les que col·laborem.

Píndola

Títol

Ponent

1

Un cop d’ull a la Unitat de Compromís
Social

Sílvia Lloveras, Cap de la Unitat de
Compromís Social de la UdG

2

Com fer voluntariat a la UdG

Gemma
Ros,
responsable
de
Cooperació i Voluntariat de la Unitat
de Compromís Social de la UdG

3

La importància del voluntariat pel
currículum

Antonio
Recio,
exvicepresident
executiu de Canon Europa

L’impacte de la comunicació

Ángeles Gordillo, formadora en
Comunicació Noviolenta i ex-directora
artística de pallassos d'hospital

5

La nostra finestra de tolerància:
empatia i autoempatia

Ángeles Gordillo

6

L'humor com a eina al servei de la
connexió amb altres persones

Ángeles Gordillo

7

Introducció a la conceptualització de la
perspectiva de gènere

Gemma Ubasart, professora agregada
del Departament de Dret Públic de la
UdG

4

1

8

9

10

La violència de gènere

Patrícia Melgar Alcantud, professora
agregada
del
Departament
de
Pedagogia de la UdG

Protocol contra l’assetjament

Montse Castro, tècnica d’igualtat de la
Unitat de Compromís Social de la UdG

LGTBI

Josan Langarita, professor agregat del
Departament de Pedagogia de la UdG

11

FemEngin: 5 realitats de les enginyeres

12

Discapacitat: una qüestió de drets

13

Marta Baena, enginyera industrial
Beatriz López, enginyera informàtica
Ines Ferrer, enginyera informàtica i
Bianca
Innocenti,
enginyera
electrònica
Carol Puyaltó Rovira, professora
lectora del Departament de Pedagogia
de la UdG
Montserrat Vilà Suñé, professora del
Departament de Pedagogia de la UdG

L’educació inclusiva. aclariments
conceptuals i reptes d'avui

14

Les persones amb discapacitat

Albert Carbonell, president del grup
MIFAS

15

Els drets de les persones amb
discapacitat

Albert Castro i Isaac Padrós, activistes
socials

16

Com relacionar-se amb persones amb
discapacitat

Isaac Padrós i Albert Castro, activistes
socials

17

Canvi climàtic: aprendre a viure amb
menys aigua

Josep Mas-Plau, titular d’universitat
del
Departament
de
Ciències
Ambientals de la UdG

18

Model energètic global: Peak Oil

Líno Montoro Moreno, expert en
tecnologies de generació energètica

19

Decreixement en acció: SOS Costa
Brava

Sergi Nuss Girona, investigador,
Departament de Geografia de la UdG
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20

Biodiversitat i espais naturals

Josep Vila Subirós, professor del
Departament de Geografia de la UdG

21

Pla d’Ambientalització de la UdG

Pep Juandó Mayoral, responsable
tècnic de Sostenibilitat de la Unitat de
Compromís Social de la UdG

19/11/20
a les 18 h

Taula rodona en línia i en directe amb visionat obligatori

Perquè us validem el curs heu de mirar totes les píndoles, connectar-vos el dia de
la sessió final, fer les tasques que t’encomanem i contestar l’avaluació del curs.
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