
MÀSTER   
Desenvolupament, Cooperació i Acció Comunitària
Viu una experiència real en el món de la cooperació

5a edició

#SocSocial 

En un moment de grans transformacions globals, el màs-
ter capacita l’alumnat per tenir un domini dels nous pa-
radigmes en desenvolupament, cooperació internacional 
i acció humanitària, així com eines i coneixements per 
abordar reptes com les migracions, gestió de la diversitat 
cultural, minories, gestió de projectes i noves tecnologies.

CURS 2019 - 2020 // 5a edició
MODALITAT 
Semipresencial

CRÈDITS 
60 ECTS

IDIOMA 
Castellà

DIRECCIÓ 
Dra. Aina Labèrnia Romagosa

DURADA 
D’octubre 2019 a juny 2020

HORARI 
Divendres de 16 a 21 h 
Dissabtes de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h

PREU 
109,80 e/ ECTS
El preu no inclou taxes ni preinscripció

DATA INAUGURACIÓ 
Divendres 18 d’octubre de 2019 a les 16.30 h

www.peretarres.url.edu

COL·LABORADORS I CENTRES DE PRÀCTIQUES

Pràctiques internacionals

m Amnistia Internacional (Xile)
m Acción Callejera – Fundación Educativa, 

Inc. (República Dominicana)
m InteRed (Bolívia)
m Colectiva Cereza (Mèxic)
m Cooperativa Nuevo Horizonte (Guatemala)
m Alianzas por la Minería Responsable 

(Colòmbia)
m Paz y desarrollo (Ecuador)
m Centro de Reposo San Juan de Dios 

(Perú)
m Delegación de Migraciones de la Diócesis 

de Tánger (Marroc)
m Hogar Padre Lerchundi (Marroc)
m Alegría con Gambo (Etiòpia)

Pràctiques nacionals
m Save the Children (infància)
m Amnistia Internacional Catalunya (drets humans)
m Creu Roja (cooperació internacional, acció humanitària)
m Educo (acció humanitària, infància, educació al  

desenvolupament)
m Entre pueblos (cooperació internacional i educació per 

al desenvolupament)
m Fundació Privada Intergramenet (immigració i  

projectes comunitaris)
m Àrea Metropolitana de Barcelona (cooperació  

internacional)
m Fundació Tot Raval (projectes comunitaris)
m Assemblea de Cooperació per la Pau (cooperació  

internacional, drets humans)
m LaFede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global 

(federació de més de 100 organitzacions per a la  
justícia global)

m Coordinadora Justícia Alimentària Global (justícia  
alimentària)

La realització del màster inclou una àmplia oferta de pràctiques en organismes i entitats de gran prestigi tant 
de l’estranger com de Catalunya. Alguns dels centres són els següents*:

Formació bonificable per la Fundació Estatal 
para la Formación en el Empleo 

DESCOMPTES
5%

2,5%

Matrícula abans 
del 15/07/2019

Matrícula abans 
del 16/09/2019

25% Exalumnes, en el primer any  
després de finalitzar estudis de grau

15% Alumni de la Facultat

* Consulteu els col·legis professionals amb conveni

10% Membres de la comunitat  
URL i col·legiats*

% Responsables dels centres de 
pràctiques amb conveni:  
consulteu descomptes

PER A MÉS INFORMACIÓ SERVEI D’ORIENTACIÓ AL FUTUR ESTUDIANT

Tel. 93 415 25 51 | infofacultat@peretarres.org | c. Santaló, 37 | 08021 Barcelona

BEQUES I AJUTS  Consulta la nostra oferta a www.peretarres.org/facultat/ajuts-beques

* Oferta subjecta a la disponibilitat de places i als criteris d’acceptació dels candidats requerits en cada 
entitat. Si es té experiència en el sector, hi ha la possibilitat de convalidar-les.



DESTINATARIS
El màster s’adreça als professionals en pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball so-
cial,  així com als titulats en estudis afins al màster, com ciències polítiques, economia, dret i professionals 
de diferents sectors que vulguin desenvolupar o ampliar la seva formació en competències específiques de 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, acció humanitària, drets humans, migracions, diversitat cultural, 
minories, medi ambient, gènere, noves tecnologies i gestió i direcció de projectes, entre d’altres. 

METODOLOGIA
Participació proactiva a les sessions presencials. Presentacions i dinàmiques proposades pel professorat, 
treballs en seminaris sobre cursos pràctics, lectures i material audiovisual de referència. El màster inclou la 
implicació d’experts reconeguts en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i l’acció comunitària, així 
com l’intercanvi d’experiències amb diferents organitzacions del camp per tractar sortides professionals 
en l’àmbit. També té una àmplia oferta de pràctiques a entitats de cooperació per al desenvolupament tant 
nacionals com a diversos països de l’estranger.

OBJECTIUS GENERALS
m Adquirir una visió actualitzada, interdependent i complexa de la realitat internacional, de les diferents trans-

formacions que s’estan produint, així com dels principals reptes globals compartits.

m Contribuir a una anàlisi que pren en consideració els diferents processos socials, experiències i aprenen-
tatges de diverses realitats internacionals.

m Comprendre i analitzar les diferents visions sobre el desenvolupament, incloent-hi perspectives com ara 
gènere o migracions. 

m Adquirir una visió global sobre l’acció humanitària i els seus fonaments.

m Analitzar les tendències, limitacions, contradiccions, potencialitats i reptes del sistema de cooperació inter-
nacional, dels seus actors i de les diferents agendes.

m Integrar l’enfocament comunitari com a experiència enriquidora que afavoreix una cooperació horitzontal, 
un aprenentatge mutu i l’apropiació local dels processos socials i polítics.

m Identificar, dissenyar i avaluar projectes de cooperació al desenvolupament.

PLA D’ESTUDIS
Mòdul I: Reptes globals: geopolítica, desigualtats, medi ambient, drets humans i diversitat cultural 
(15 ECTS)

1.1.  Globalització i anàlisi geopolítica: Amèrica Llatina, Magreb, Orient Mitjà, Àfrica subsahariana,  
  Àsia (3 ECTS)

1.2.   Pobresa humana, desigualtats i conflicte social (3 ECTS)
1.3.   Crisi ecològica i reptes mediambientals (3 ECTS)
1.4.   Conflicte, pau, seguretat i drets humans (3 ECTS)
1.5.   Multiculturalitat, interculturalitat, identitat i migracions (3 ECTS)

Mòdul II: Desenvolupament i acció humanitària: gènere, minories i migracions (15 ECTS)
2.1.  Conceptes bàsics, estratègies i medició del desenvolupament (3 ECTS)
2.2.  Noves dimensions i visions sobre el desenvolupament: ecofeminisme, decreixement i  

  postdesenvolupament (3 ECTS)
2.3.  Gènere i desenvolupament (3 ECTS)
2.4.  Codesenvolupament, migracions forçades i persones refugiades (3 ECTS)
2.5.  Acció humanitària: ajut en situacions d’emergència (3 ECTS)

Mòdul III: Cooperació al desenvolupament i transformació global: actors i agendes, gestió de  
projectes i noves tecnologies (15 ECTS)

3.1.  Actors i agendes de cooperació al desenvolupament (6 ECTS)
3.2.   El sistema de cooperació des de l’acció comunitària: aspectes psicosocials i participació  

  (3 ECTS)
3.3.  Identificació, planificació, seguiment i avaluació de projectes de cooperació al  

  desenvolupament (3 ECTS)
3.4.  Noves tecnologies com a instrument pel canvi social: de la bretxa digital als social media  

  (3 ECTS)

Mòdul IV: Eines per a la recerca en ciències socials (3 ECTS)
4.1.  Mètodes de recerca en ciències socials aplicats al desenvolupament, drets humans, gènere,  

  medi ambient, cultura, migracions, multiculturalitat i interculturalitat, persones refugiades,   
  acció humanitària, participació, acció comunitària (3 ECTS)

Mòdul V: PRÀCTICUM (6 ECTS). Pràctiques en organitzacions nacionals o internacionals i entitats 
socials

5.1.  Pràcticum (6 ECTS)

Mòdul VI: TREBALL FINAL DE MÀSTER (6 ECTS)
6.1.  Treball final de màster (6 ECTS)

Itinerari curricular: hi ha la possibilitat de cursar un dels mòduls (I, II o III) i obtenir un títol d’expert univer-
sitari; així mateix, si es cursen els mòduls I i II o els mòduls II i III s’obté un títol de diploma d’especialització 
universitari.

DIRECCIÓ
Aina Labèrnia Romagosa. Doctora en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe per la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF). És professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL, on 
imparteix, entre altres, l’assignatura Cooperació internacional al desenvolupament. Té un títol de Mediació 
Lingüística (UPF), experiència diversos anys col·laborant amb Oxfam Intermón i ha estat membre d’Am-
nistia Internacional. D’entre les seves àrees d’expertesa hi ha la gestió de la diversitat i la interculturalitat.

COORDINACIÓ
Xavier Escribano Segura. Llicenciat en Sociologia (UB). Màster en Models i Estratègies d’Acció Social i 
Educativa en la Infància i l’Adolescència (URL). Membre del Grup d’Innovació i Acció Social (URL). Profes-
sor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL). 

PROFESSORAT
Podeu consultar tot el professorat del postgrau a www.peretarres.url.edu/facultat

SORTIDES PROFESSIONALS
m Administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals, etc.): Tècnics de cooperació, Tèc-

nics d’acció humanitària, Gestors de projectes (avaluació, gestió, direcció), Assessors i gestors de la 
diversitat cultural i migracions, així com mediadors interculturals.

m Organismes internacionals i multilaterals de desenvolupament: Consultors, Tècnics de cooperació, 
Tècnics d’acció humanitària.

m ONGD i d’altres organitzacions de la societat civil: Gestors i personal de l’organització en organitza-
cions no lucratives especialitzades, Interventors comunitaris, Assessors en organitzacions com a experts 
temàtics. 

m Sector privat i àmbit de la consultoria: Assessors en l’àmbit de la interculturalitat i obertura de nous 
mercats en contextos culturalment distants, Gestors de projectes. 

m Instituts de recerca i àmbit universitari: Investigadors en l’àmbit de la cooperació al desenvolupa-
ment, migracions, diversitat cultural, drets humans, etc.


