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En aquesta guia trobaràs les propostes de formació que les entitats de Lafede.cat 
ofereixen per al curs 2016-2017.

Formar-se en justícia global és important si voleu treballar per un món més just, 
des de la praxis professional o la vida quotidiana.

Des de Lafede.cat treballem activament per aconseguir la justícia social i 
l'eradicació de les desigualtats a tot arreu, a d’altres llocs del món i a casa nostra, 
mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels drets 
humans, i el foment de la pau.

Podeu visitar regularment l'AGENDA INTERCOM on hi trobareu les informacions 
actualitzades sobre nous cursos i formacions que ofereixen les entitats. També 
teniu a la vostra disposició el Punt d'Informació de Lafede.cat presencialment o a 
informacio@lafede.cat
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mailto:informacio@lafede.cat
http://intercom.lafede.cat/
mailto:informacio@lafede.cat


  

CURS: ARQUITECTURA, COOPERACIÓ, DRET 
A L'HABITATGE I A LA CIUTAT (VIa edició) 

Arquitectes Sense Fronteres 

(ASF-Cat)

El curs on-line introducció a la cooperació internacional al 
desenvolupament i a projectes de base arquitectònica. 
S'introdueixen els elements necessaris per a la formulació d'un 
projecte de cooperació internacional i especialitats pròpies de la 
construcció i l'arquitectura en cooperació. 

També es farà una aproximació als moviments socials que 
existeixen per a garantir el dret a l'habitatge i a la ciutat i a com 
donar-los suport a través de projectes de cooperació local. La 
duració estimada total del curs és de 60 hores.

– Dates: 19 de setembre al 20 de desembre de 2016.

– Inscripció:  Fins el 12 de setembre de 2016. 

– T:  93 176 27 26  @: formacion@asfes.org

– W : catalunya.asfes.org

– P:  Soci/a i voluntari/a ASF 50€; no soci/a ASF 80€, 
aturats/es 50€ (amb aportació de documentació 
acreditativa del INEM)

 Cooperació per al  
desenvolupament  

CARS- CURS D’ANÀLISI DE LA 
REALITAT SOCIAL (VII edició) 

Centre d'Estudis CRISTIANISME I 
JUSTÍCIA 

Davant una realitat canviant, proposem de nou una metodologia 
que ajudi a proporcionar eines per a interpretar el que està 
passant, que generi debat entre els participants, que permeti 
entreveure possibles alternatives en relació amb la situació actual.

Aquest curs està dirigit a joves professionals, responsables de 
pastoral, membres d’ONG, moviments socials o partits polítics, 
monitors d’educació en el lleure, educadors socials i mestres.

– Població: C/ Roger de Llúria, 13. Barcelona.

– Dates: Dissabtes de 10 a 14h. 

Al 2016: Mòdul A: 15  d'octubre, 19 de novembre i 17 de 
desembre. 

Al 2017: Mòdul B: 14 de gener, 18 de febrer, 18 de març. 

Mòdul C: 22 d'abril, 20 de maig.

Inscripció: Via formulari, fins la primera setmana d'octubre 
de 2015.  135€ / Persones en atur i estudiants: 90€

– T: 93 317 23 38  @: cursos@fespinal.com

– W:  cristianismeijusticia.net      

– P:  135€                                                                                   

– P:  95€  Persones en atur i estudiants

http://catalunya.asfes.org/home/-noticies/asfcat-noticies/6aediciondelcursoonlinearquitecturacooperacionderechoalaviviendayalaciudad
mailto:formacion@asfes.org
http://catalunya.asfes.org/home/-noticies/asfcat-noticies/6aediciondelcursoonlinearquitecturacooperacionderechoalaviviendayalaciudad
https://www.cristianismeijusticia.net/civicrm/event/register?id=149&reset=1
mailto:cursos@fespinal.com
http://cristianismeijusticia.net/cars-5-edicio


  

Observatori DESC 
L’augment de la desigualtat econòmica i social en el món és un fet 
contrastat cada any per nombrosos informes d’organismes 
internacionals. 

Després de la crisi de 2008, la percepció d’aquesta realitat s’ha 
estès mentre les seves conseqüències resulten cada vegada més 
difícils d’ocultar. Què ha significat històricament l’ideal d’igualtat i 
què pot significar avui? En tal cas, és injusta tota desigualtat? 
Afecta l’increment de les desigualtats a la garantia dels drets 
socials? Quins són els seus efectes en l’àmbit de la salut? I en 
l’educació? I en les esferes productives o reproductives? 

El curs enfronta aquests i altres interrogants des d’un enfocament 
decididament multidimensional i atent a la perspectiva històrica. La 
seva pretensió no és una altra que establir un diagnòstic fecund 
que pugui enfortir algunes línies programàtiques per a una millor 
salvaguarda i protecció dels drets socials.

– Població: Seu d’ECOS, C/Bailèn nº 5, Barcelona.

– Dates: de dimarts 4 d’octubre al 15 de novembre de 2016. 

 De 18:30h a 20h.

– Inscripció:  fins el 3 d’octubre.  

– T: 93 302 6882  @:  formacio@observatoridesc.org

– W:   observatoridesc.org      

– P: 80€                                                             

–  P: 40€ (persones en atur,  estudiants) 

XI CURS DE DRETS SOCIALS: 
DRETS SOCIALS I DESIGUALTATS: 
DIAGNÒSTIC I PROPOSTES 
D’INTERVENCIÓ  

Fundació Món3 i la Fundació 
Solidaritat UB amb la Universitat 
de Barcelona
Aquest màster en desenvolupament i cooperació pretén seguir 
formant especialistes que, enfortits per una sòlida base teòrica i 
pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d’unes 
estratègies de desenvolupament i unes relacions de cooperació 
que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, 
respectuós amb la naturalesa i esperançador per a les 
generacions futures, i necessàriament diferent de l’actual. Per 
rebre la titulació cal haver assistit al  80% de les sessions i haver 
superat satisfactòriament i en els terminis fixats totes les proves 
que estableixi la direcció acadèmica.

– Població: Facultat d’Economia i Empresa de la UB (Barcelona).

– Dates: Del 9 de gener de 2017 al 31 d’octubre de 2018. 
Dimarts i dijous i un divendres al mes, de 18h a 21:30h.

– Preinscripció: abans del 11 de novembre de 2016. 

– Crèdits ETC: 60.

– T: 93 402 43 25 @: msirera@ub.edu

– W: www.mon-3.org,   

– P: 1.350 € + 70 € (taxes UB cada curs).

MÀSTER EN GLOBALITZACIÓ, 
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ 
(XVII edició)

mailto:formacio@observatoridesc.org
http://observatoridesc.org/xi-curs-drets-socials-drets-socials-i-desigualtats-diagnostic-i-propostes-d-intervencio
mailto:msirera@ub.edu
http://www.mon-3.org/pdf/master_2014_cas_1306.pdf


  

ASSOCIACIÓ CATALANA 
D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES
El curs online té per objectiu reflexionar al voltant del paper dels 
municipis per a donar suport i impulsar el dret humà a 
l’abastament i sanejament de l’aigua, en el marc d’un enfocament 
de drets. 

El programa del curs consta dels següents apartats: la introducció 
al Dret humà a l’aigua i al sanejament; la contribució dels 
projectes de cooperació descentralitzada a la implementació del 
DHAS; l’enfocament de drets en els projectes de cooperació en 
matèria d’aigua i un exercici pràctic: criteris per a que un projecte 
d'aigua i cooperació sigui garant del DDHH a l'aigua.

– Població: -

– Dates: Del 27 de setembre al 7 d’octubre de 2016. .

– Preinscripció: abans del 19 de setembre de 2016 

(formulari). 

– Crèdits ETC:  - 

– T:  93 302 27 53  @ contacta@esf-cat.org

– W: www.esf-cat.org

– P: -

CURS ONLINE "L'AIGUA, ELEMENT 
CLAU PEL DESENVOLUPAMENT»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2yA6ZPNliFidsRnkR-d6dnHY36VqoZJ7V2-y8dgZo3iEe7w/viewform
mailto:contacta@esf-cat.org
http://esf-cat.org/2016/07/28/curs-online-laigua-element-clau-pel-desenvolupament/


  

    Drets Humans CURS D’INTRODUCCIÓ A LA PROTECCIÓ 
DELS DRETS HUMANS

Institut de Drets Humans de Catalunya

Durant el curs s’analitzarà el procés d'internacionalització dels drets humans en 
l’àmbit universal. Estudiarem els fonaments i l'evolució dels drets humans i els 
seus principals sistemes de protecció internacional: el sistema de Nacions 
Unides i el sistema europeu.

Uns instruments i mecanismes a l'abast de la ciutadania, però en molts casos 
desconeguts i poc utilitzats. Els participants del curs adquiriran els 
coneixements i habilitats per, des dels seus respectius àmbits de treball i 
activisme, utilitzar aquests sistemes per reclamar els drets humans. 

Es dirigeix a A qui va dirigit defensors/es de drets humans, participants de 
moviments socials i altres activistes, advocats, fiscals i altres agents de la llei i 
a persones que estiguin interessades en una aproximació a l'estudi dels drets 
humans

– Dates: del 3 al 31 d’octubre de 2016, 

– El període d'inscripció: fins el  30 Setembre 2016.

– Inscripció del curs: a partir del formulari disponible a l’
aulaidhc.org 

– T: 93 190 372 / 655 856 163 @:  cursonline@idhc.org

– W: www.idhc.org www.aulaidhc.org

– P: General: 150 euros. 

CICLE DE CONFERÈNCIES. ELS 
DILLUNS DELS DRETS HUMANS

Centre d'Estudis CRISTIANISME I JUSTÍCIA 
amb la col·laboració de MANS UNIDES

Aquest és un cicle de conferències permanent amb l’objectiu de donar a 
conèixer, debatre i reflexionar sobre aquelles problemàtiques que comporten 
vulneracions o dificultats per als Drets Humans arreu del món. Amb la 
col·laboració de Mans Unides.

- Població: C/  Roger de Llúria 13. Barcelona. 

- Dates:  Dilluns, 10 d'octubre, 7 de novembre i 12 de desembre de 
2016, i 9 de gener, 6 de febrer, 6 de març, 3 d'abril i 8 de maig de 
2017. A les 19h.

- Inscripció a: entrada lliure.

         -  T: 933172338                              @: cursos@fespinal.com

- W: www.cristianismeijusticia.net  

       www.mansunides.org

 Retransmissió en directe a www.cristianismeijusticia.net/en-directe     
  

- P:  - €

http://aulaidhc.org/
mailto:cursonline@idhc.org
http://aulaidhc.org/ca/cursos/introduccio-proteccio-internacional-dels-drets-humans-2-edicio.php
http://www.aulaidhc.org/
mailto:cursos@fespinal.com
http://www.cristianismeijusticia.net/
http://www.mansunides.org/
https://www.cristianismeijusticia.net/en-directe


  

La idea, de la UOC com de Creu Roja, a través d’aquest màster, 
és oferir les seves capacitats per a la cooperació. El màster va 
néixer al 2004 i es desenvolupa amb l’objectiu general de 
participar activament en el context de la cooperació 
internacional i l’acció humanitària oferint possibilitats 
d’immersió en la cooperació per tal de fer disminuir les 
vulnerabilitats dels països del Sud. Va dirigit al personal tècnic 
de l’àmbit de la cooperació, a voluntariat d’entitats, 
llicenciats/des, diplomats /des i professionals interessades en la 
seva posada en pràctica i aplicació, i a aquelles persones que 
volen complementar la seva formació en la cooperació. 

- Població: Seus UOC.

- Dates:  19 octubre 2016.

- Matriculació: Online

- Crèdits ETC: 60.

-  T:  93 481 72 72    @: ofertacorporativa@uoc.edu

- Web: http://estudios.uoc.edu/es/estudia-en-la-uoc

- Preu  General: 4.535,00 €

- Preu Oferta Corporativa: - 15 % descompte a personal laboral i 
voluntariat de Creu Roja. 

MÀSTER DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
AL DESENVOLUPAMENT I ACCIÓ 
HUMANITÀRIA

CREU ROJA i la UOC

http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/master/cooperacion/cooperacion-internacional-accion-humanitaria/precio-matricula
http://estudios.uoc.edu/


  

MÀSTER EN IGUALTAT I EQUITAT EN EL 
DESENVOLUPAMENT (Va edició)

Universitat de Vic - UCC amb el 
suport de Cooperacció 
És una oferta d’estudis innovadora en ser totalment virtual i amb un 
programa i professorat que facilita una crítica feminista al concepte 
de desenvolupament.Es desenvoluparan els continguts teòrics en 
l’any acadèmic 2016/2017 i fins a desembre de 2018, el treball fi de 
màster, per reflexionar la teoria a partir de la pràctica.

Formació on-line dirigida a persones en procés d’especialització i 
professionals del sector de gènere i desenvolupament vinculat a 
organitzacions del moviment feminista, organismes públics, 
organitzacions, etc. Els objectius del Màster són: conèixer i analitzar 
les causes de les desigualtats de gènere en el marc de la 
cooperació al desenvolupament; conèixer les referències històriques 
i filosòfiques de les teories sobre desenvolupament; aprendre els 
instruments normatius, tècnics i polítics internacionals més 
innovadors amb perspectiva de gènere i desenvolupar eines i 
habilitats personals, col·lectives, tècniques i polítiques per al treball 
de cooperació.

– Dates: del 10 d'octubre de 2016 al 22 de desembre de 2017.

– Inscripció: fins el 6 d’octubre de 2016. formulari web

– Crèdits ETC: 60 

– T: . 93 667 40 95    @: master@cooperaccio.org

– W: cooperaccio.org       www.uvic.cat        P: 3.500€ 

Gènere i equitat   

http://www.cooperaccio.org/wp-content/uploads/2016/07/5edicionMASTER_CooperAccio.pdf
http://www.uvic.cat/formacio-continua/es/masters/master-en-igualdad-y-equidad-en-el-desarrollo
mailto:master@cooperaccio.org
http://www.cooperaccio.org/ca/comunicacion/noticias/noticia/?id=3308
http://www.uvic.cat/formacio-continua/es/masters/master-en-igualdad-y-equidad-en-el-desarrollo


  

   Pau i 
transformació de 

conflictes

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN 
CULTURA DE PAU

Escola de Cultura de Pau 

Aquest postgrau pretén vincular els coneixements i les experiències 
sobre construcció de pau a nivell micro i macro, de manera que les 
persones inicialment interessades en el tractament dels 
microconflictes puguin iniciar-se també en el tractament dels 
conflictes armats i viceversa. 

– Població: Bellaterra–UAB.

– Dates:  del 13 d'octubre de 2016 al 1 de juny de 2017. 
Dimarts i dijous de 16h a 20h. (Algun dimecres de forma 
excepcional).

– Preinscripció online: fins el 10 d'octubre de 2016 (enllaç)

– Matriculació presencial: 1 de setembre de 2016 a l'Escola de 
Potsgrau de la UAB.

– Crèdits ETC: 30. 

– T: 93 586 88 48   @: cecile.barbeito@uab.cat        

escolapau@uab.cat

– W: escolapau.uab.cat  P:  1.680 € per la diplomatura completa 

 

 

   

http://www.uab.cat/web/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-cultura-de-pau/matricula-1345468487836.html/param1-1807_ca/param2-2009/
mailto:cecile.barbeito@uab.cat
mailto:escolapau@uab.cat
http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=815&Itemid=68&lang=ca


  

MASTER EN EDUCACIÓ, 
GLOBALITZACIÓ i TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL 

Educació i 
sensibilització 

Universitat de Barcelona amb el suport de 
Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia 
Global 

Aquest màster on-line pretén oferir eines conceptuals i 
metodològiques a professionals de l'educació de diferents 
àmbits i escenaris. En concret el màster orienta la seva 
acció al professorat d'educació primària i secundària, a 
persones educadores vinculades a entitats socials i a 
ONG, a personal tècnic i de suport de l'administració 
educativa, així com a totes aquelles persones 
interessades que volen ampliar els seus coneixements en 
aquest camp.

– Dates: del 3 d'octubre de 2016 al 15 de juliol de 
2017.

– Inscripcions fins el 15 de setembre de 2016.

– Crèdits ETC: 60. 

– T: 93 403 96 12 @:educaglob@ub.edu 

– T. 93 403 48 98 @ ice-postgraus@ub.edu  

– W: www.ub.edu/ice/postgraus  P: 1900 €

mailto:educaglob@ub.edu
http://www.ub.edu/ice/postgraus


  

Aquest és un recull de les formacions d'entitats federades. 

A partir del setembre el llistat es continuarà actualitzant. Moltes 
gràcies. 

Dades de contacte: T: 93 442 28 35 @: informacio@lafede.cat. 

C/ Tàpies 1-3, 08001, Barcelona. 

 

mailto:informacio@lafede.cat
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