Cooperació per al desenvolupament 2021-2022
Dates: del 7 de febrer a l’11 de març de 2022.
Modalitat: En línia; No hi ha horari excepte per la taula rodona.
El curs consisteix en:
- Píndoles: Visualitzar, quan i on vulgueu, les píndoles formatives d’uns 15 i 20 minuts de
durada. Del 7 de febrer al 24 de febrer de 2022.
- Taula rodona en línia: Assistència obligatòria en directe.
Dia: 24 de febrer de 2022 de 16h a 18h.
- Tasques: Entrega d’una o diverses tasques (segons correspongui) de les que us
n'informarem a l’inici del curs. Data límit d’entrega: 11 de març de 2022.
- Avaluació: Respondre l’avaluació final del curs per valorar-ne els aspectes positius, els
millorables o si ha acomplert les vostres expectatives. Data límit: 21 de març de 2022.
Recordeu: Per tal que us puguem validar el curs, heu de visualitzar totes les píndoles, assistir a la
taula rodona en directe, fer les tasques que us encomanem i respondre l’avaluació final del curs.

Descripció del curs: En aquest curs aprendràs tot allò necessari per planificar i executar amb
èxit un projecte de cooperació internacional: tipologia de projectes, conceptes bàsics d'aquest
àmbit, evolució històrica de la cooperació i de l'educació per al desenvolupament, redacció del
projecte, aspectes sanitaris i de seguretat que cal tenir en compte, etc. Aquest curs puntua a
l'hora d'atorgar els Ajuts per a Projectes de Cooperació de la Universitat de Girona.
Coordinació del curs: Gemma Ros Payró
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Píndola
0

1

2

Títol

Ponent

Un cop d’ull a la UCS i al voluntariat Sílvia Lloveras, Cap de la Unitat de
Compromís Social de la UdG i
UdG
Gemma Ros, responsable de
Cooperació i Voluntariat de la Unitat
de Compromís Social de la UdG
Àlex Garcia-Alba Begué, formador
i consultor en l’àmbit de la cooperació
internacional. Especialitzat amb la
La
Cooperació
per
al sensibilització i l’educació per al
Desenvolupament: marc conceptual, desenvolupament. Treballa com a
estratègies i reptes en l’actual context assessor en els àmbits de la formació,
global de crisi
avaluació i enfortiment de capacitats
per a administracions públiques,
universitats i organisme internacional.
Actualment treballa per la Comissió
Europea
Leslie Mahe Collazo Exposito,
Els Objectius de Desenvolupament professora i investigadora del Grup de
Sostenible i l’Agenda 2030
Recerca en Educació Científica i
Ambiental (GRECA) de la UdG
Diego Guerrero Oris, expert en
seguretat internacional. Ha reballat
com a consultor i observador en
de processos electorals i conflictes
humanitaris i per les Nacions Unides,
Oxfam Int. i Metges Sense Fronteres,
entre d‘altres, i ha operat en regions
com Nepal, Pakistan, Síria o
Afganistan

3

La seguretat en projectes
cooperació internacional

4

Com equilibrar ajuda i risc

Diego Guerrero Oris

5

Prevenció sanitària en projectes de
cooperació internacional

Ramon Dalmau, Cap del Servei de
Salut Internacional de l'Hospital Santa
Caterina de Salt

6

Sònia Cervià Vidal, Llicenciada en
Periodisme, ha col·laborat en diversos
mitjans de comunicació i des del 2005
és tècnica de comunicació a la
La coordinadora d’ONG Solidàries de Coordinadora d’ONG Solidàries i
les comarques gironines i l’Alt Carles Serra i Coll, Llicenciat en
Maresme
filologia catalana, membre fundador
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de l’ONG SolidariQuart, docent
universitari a Nicaragua (2002-2005) i
tècnic de la Coordinadora d’ONG
Solidàries des del 2012
7

La Cooperació Universitària al Gemma Ros Payró, responsable de
Desenvolupament: la cooperació a la Cooperació i Voluntariat de la Unitat
UdG
de Compromís Social de la UdG

8

Experiències de cooperació UdG:
AMAZO-MEM,
Sistema
descentralitzat de membranes per a la
potabilització sostenible de l’aigua en
comunitats amazòniques – Colòmbia

9

Alicia Baltasar Bagué, professora
Experiències de cooperació UdG: del departament d’Infermeria i
Construcció d’una biblioteca a l’Escola membre del grup de recerca
Desenvolupament de la professió
d’Infermeria de Kribi – Camerun
infermera de la UdG / estudiant de
la UdG

10

Experiències de cooperació UdG:
Noves
metodologies
per
a
l’aprenentatge competencial a l’escola
rural d’Abay Mado – Etiòpia

24/02/22
a les 16 h

Ignasi Rodríguez-Roda Layret,
catedràtic de la UdG, membre del grup
de recerca LEQUIA, investigador en
l'àrea de Tecnologia de l'ICRA i
Director Científic al Campus de l'Aigua
/ estudiant de la UdG

Jesús Planella Morató, professor
del departament de Física i membre
del grup de recerca Grup de Física
Ambiental de la UdG / Carles Adell

Taula rodona en línia, d’assistència i visionat obligatòria
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