
SORTIDES PROFESSIONALS 

Administracions públiques:
• Tècnics de cooperació.
• Gestors de projectes de cooperació. 

Organismes internacionals i multilaterals de desenvolupament:
• Consultors.
• Tècnics de cooperació. 

ONGD i d’altres organitzacions de la societat civil:
• Gestors i personal de l’organització en ONL especialitzades.
• Interventors comunitaris.
• Assessors en organitzacions com a experts temàtics. 

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

Instituts de recerca i àmbit universitari:
• Investigadors.

COL·LABORADORS I CENTRES DE PRÀCTIQUES 

CURS MODALITAT CREDITATGE IDIOMA

2018/2019 (5a edició) Semipresencial 60 ECTS Castellà

DIRECCIÓ Dra. Montserrat García

DURADA D’octubre 2018 a juny 2019

PREU
102,85€/ECTS 1r curs  
El preu no inclou taxes i preinscripció

DESCOMPTES 
Matrícula abans del 13/07/2018: 5% de descompte – Matrícula abans del 14/09/2018: 2,5% de descompte.  
Si ets alumni de la Facultat: 15% de descompte – Exalumnes, membres de la comunitat URL i col·legiats*: 10% de descompte.
Responsables de pràctiques: consulteu els descomptes.
Bonificable per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
* Consulteu col·legis professionals en conveni.



OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes globals en l’actual context de globalització.
•    Analitzar els fonaments teòrics del desenvolupament, els diferents conceptes, indicadors i teories del desenvolupa-

ment i les noves tendències i dimensions.
• Analitzar el sistema de cooperació internacional al desenvolupament actual, la nova arquitectura, els diferents 

actors i agendes, fent especial èmfasi en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’Agenda Post-2015 
i les noves realitats de la cooperació Sud-Sud.

• Aproximar-se a l’acció comunitària - des d’una perspectiva de la salut comunitària o des de l’acció socicomunitària, 
les migracions i el codesenvolupament - en tant que enfocament que parteix de la implicació de les pròpies comu-
nitats en els processos de transformació social.

• Abordar els processos de planificació de projectes (“Cicle del projecte”, “Teoria del canvi”, etc.) i altres eines relle-
vants en la intervenció sociocomunitària.

• Afavorir experiències internacionals en diferents entitats i organitzacions de països del sud que permetin 
complementar l’anàlisi de tipus teòric.

• Conèixer preceptes bàsics de gestió, organització, lideratge i captació de fons a les organitzacions no lucratives 
amb visió de cooperació internacional.

• Realitzar una aproximació als elements clau del mètode científic identificant paradigmes i tècniques 
d’investigació.

DESTINATARIS

Persones interessades en els nous paradigmes del desenvolupament i la cooperació internacional que cerquin, d’una 
banda, una formació que aporti una millor comprensió de les causes i conseqüències dels principals problemes 
socials de tipus global i, d’altra banda, obtenir eines per incidir en la transformació d’aquestes problemàtiques des 
de diferents nivells (local, nacional, internacional i global). El màster contribueix a una millor internacionalització del 
currículum de l’estudiant que li permetrà treballar en organitzacions tant internacionals com nacionals. És necessari 
disposar d’un títol universitari oficial i realitzar una entrevista prèvia amb els responsables del màster.

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Montserrat García. Doctora en Antropologia social i cultural. Docent de l’assignatura Cooperació internacional pel desenvolupa-
ment de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL). Experiència en Cooperació internacional al Senegal.

Sònia García. Llicenciada en Ciències ambientals i Màster en Avaluació i polítiques de sostenibilitat. Especialitzada en gover-
nament ambiental global i anàlisi de processos de presa de decisions amb diversitat d’actors implicats. Àmplia experiència en 
l’àmbit internacional.

PROFESSORAT
Octavi de la Varga. Llicenciat en Dret i Màster en Gestió d’ONG. Expert en cooperació descentralitzada.

Davinia de Ramon. Llicenciada en Psicopedagogia i diplomada en Educació Social per la Universitat de València. Especialista en 
animació sociocultural i intervenció socioeducativa per la Universitat Pablo Olavide de Sevilla.

Pedro José Gómez. Doctor en Economia internacional. Professor d’Economia internacional i desenvolupament de la Universidad 
Complutense de Madrid. Professor del Instituto Superior de Pastoral de Madrid.

Luís Miguel Luna. Llicenciat en Geografia i història. Assessor de comunicació en organitzacions no lucratives. Ha estat director de 
Comunicació de Medicus Mundi Catalunya, de Càritas Diocesana de Barcelona i cap de Màrqueting i comunicació de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer (AECC) - Junta de Barcelona. Actualment és president de la Comissió del Codi ètic de les Associa-
cions de Barcelona i responsable de Comunicació de Càritas Terrassa.

Íñigo Macias. Consultor i investigador en cooperació internacional i desenvolupament en l’àmbit de l’eficàcia de l’ajuda, la gover-
nança econòmica i la desigualtat i els estats fràgils. Màster en Estudis de desenvolupament per la London School of Economics i 
llicenciat en Economia i en Administració i direcció d’empreses (UPF).

José Mansilla. Antropòleg urbà. Membre de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà i del Grup de Recerca sobre Exclusió 
i Control Social de la Universitat de Barcelona. Professor de l’Escola Universitària Ostela, centre adscrit a la Universitat de Lleida. 
Compta amb una experiència de més de 10 anys en el món de la cooperació, tant des del punt de vista institucional com des de 
diferents ONG.

Pere Mora. Doctor en Geografia i història i llicenciat en Història contemporània i en Geografia per la UAB. Ha estudiat Direcció 
del màrqueting a ESADE. Professor de la Universitat Ramon Llull. Membre del grup de recerca GIAS (URL). Ha estat vicedegà 
de Postgrau i Recerca de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL). 

Txus Morata. Doctora en Pedagogia. Professora de grau d’Educació Social i de màsters universitaris.  Directora del màster univer-
sitari Models i estratègies d’acció social i educativa en la infància i l’adolescència, de la Facultat d’Educació Social i Treball Social 
Pere Tarrés (URL). Investigadora principal del Grup de Recerca GIAS (URL).

Ivan Navarro. PhD Candidate en Relacions internacionals i estudis africans i Màster en Relacions internacionals o estudis afri-
cans (UAM). Postgrau especialista en Desenvolupament comunitari (UAQ, Mèxic) i llicenciat en Ciències polítiques i Sociologia. Té 
15 anys d’experiència col·laborant amb diferents fundacions i organitzacions de la societat civil.

Karlos Pérez. Professor titular de Relacions internacionals (Universitat del País Basc) i investigador d’HEGOA-Institut d’Estudis 
sobre Desenvolupament i Cooperació Internacional. Investigador principal del Grup d’investigació sobre “seguretat humana,  
desenvolupament local i cooperació internacional”.

Jordi Sabater. Doctor en història i politòleg. Expert en polítiques d’infància. Professor de la Facultat d’Educació Social i Treball 
Social Pere Tarrés-URL.

Abel Sampérz. Diplomat en Ciències empresarials, llicenciat en Investigació i tècniques de mercat, Màster en Cooperació al 
desenvolupament, Postgrau en Agents de desenvolupament, Magíster en Avaluació de programes i polítiques públiques. 12 anys 
d’experiència gestionant projectes de desenvolupament rural i sobirania alimentària a l’Àfrica amb diverses organitzacions

Jesús Sanz. Doctor en Antropologia social, llicenciat en Història i Sociologia. Diplomat en Antropologia social. Professor 
d’Antropologia social a la Universidad Complutense de Madrid.

Encina Villanueva. Llicenciada en Història de l’art i Màster en Gènere i desenvolupament (UCM). Ha impartit formació en equitat 
de gènere, feminismes, coeducació i desenvolupament en universitats, centres educatius i organitzacions socials. També ha ela-
borat materials didàctics i de reflexió i ha liderat la creació de la política d’equitat de gènere de l’organització. Actualment treballa 
com a consultora elaborant informes, materials i impartint formació.

Esther Vivas. Llicenciada en Periodisme i Màster en Sociologia. Investigadora en moviments socials i polítiques agroalimentàries.

PROGRAMA

Mòdul 1. Anàlisi de la realitat global i problemes compartits (12 ECTS)

Mòdul 2. Introducció als estudis de desenvolupament i a la cooperació internacional (12 ECTS)

Mòdul 3. Actors, agents i estratègies de desenvolupament (12 ECTS)

Mòdul 4. Gestió d’organitzacions i disseny de projectes en l’àmbit de cooperació internacional  (12 ECTS)

Mòdul 5. Pràctiques internacionals o nacionals i memòria de final de màster (12 ECTS)

Inclou un cicle de conferències amb experts en actiu.

METODOLOGIA

Participació proactiva a les sessions presencials. Presentacions teòriques per part del professorat, treballs en seminaris sobre cursos 
pràctics, lectures i material audiovisual de referència. . El màster contempla conferències específiques per a cada un dels mòduls i 
visites a organitzacions especialitzades en cooperació. Inclou pràctiques a entitats de cooperació pel desenvolupament a l’estranger.


