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. En finalitzar el màster, els alumnes presentaran públicament, davant de tribunal acadèmic, el seu treball final.

n Preinscripció
Fins al 9 de novembre de 2018.
Cal presentar:
carta de motivació, fotocòpia DNI, 1 fotografia, fotocòpia compulsada títol llicenciatura/diplomatura, currículum i dipòsit de 30 E (es retornarà a les persones no
seleccionades).

n Horari

Dimarts i dijous, més un divendres al mes, de 18 a 21.30 h.
Les classes són en castellà.

Estudiants estrangers: és imprescindible tenir el títol
convalidat (via B). Consultar:
www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm

n Preu

1.350 E + 70 E (taxes UB*) cada curs.
n Beques
www.ub.edu/monub/beques
www.gencat.cat/agaur
www.becasmae.es
n Informació i matrícules
MÓN-3 · Facultat d’Economia i Empresa
Diagonal, 690 · 08034 Barcelona · T. 93 402 43 25
Coordinadora: Maite Sirera (msirera@ub.edu)
Dilluns, dimecres i dijous, de 15 a 19 h.
Dimarts i divendres al matí.
www.mon-3.org
https://www.facebook.com/MasterCooperacionMon3/

n Matrícula
Les persones preinscrites que hagin estat seleccionades han de fer efectiu l'import de la matrícula (1.350 E
+ 70 E taxes UB*) del 19 al 23 de novembre.

A continuació, hauran de fer arribar el resguard de la
transferència a MÓN-3 (data límit: 23 de novembre).
* Pendent de confirmació.
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n Introducció

n PRIMER CURS

Gener a juliol de 2019
El món del segle xxi ofereix unes
terribles asimetries entre riquesa
i pobresa, seguretat i conflictes,
progrés i deteriorament ambiental, etc. La globalització econòmica ha afectat irremissiblement
altres àmbits de l’existència social, configurant definitivament
un sistema econòmic mundial en
què les bretxes entre els seus centres i les seves perifèries no semblen sinó reproduir-se eternament.
En aquest context de desigualtat
econòmica, social i territorial, el
desenvolupament i la cooperació,
tot i que en contínua transformació per adaptar-se als nous temps,
segueixen sent dos pols de referència en qualsevol discurs estratègic de futur, si és que aquest
futur ha de ser possible per a tota
la humanitat. Els reptes per a un
desenvolupament autènticament
socioeconòmic, humà i sostenible,
i les exigències d’una autèntica
cooper ació entre pobles i països
que els permeti avançar a tots (i no
una a costa dels altres) segueix
ocupant les agendes acadèmiques i polítiques de la consciència
mundial.
Aquest màster en desenvolupament
i cooperació pretén seguir formant,
com ho ha fet durant vint-i-vuit anys,
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.

Mòdul I
El sistema econòmic mundial
• El sistema capitalista
mundial: formació,
funcionament i evolució.
• L’estructura econòmica
mundial (I): els recursos
globals.
• L’estructura econòmica
mundial (II): la globalització
productiva.
• L’estructura econòmica
mundial (III): la globalització
comercial i financera.
La globalització i els seus
reptes.
Mòdul II
Concepte, context i medició
del desenvolupament
• Concepte i medició del
desenvolupament.
• Protecció internacional dels
drets humans.

n SEGON CURS

Mòdul V
Cooperació per al
desenvolupament
• Conceptes bàsics.
• Cooperació multilateral
i cooperació bilateral.
• Cooperació espanyola:
els diferents agents
(AECID, cooperació
descentralitzada...).
• Cooperació no
governamental.
Mòdul VI
Projectes de
desenvolupament
• Diagnòstic Rural Participatiu.
• Formulació, seguiment i
avaluació de projectes de
desenvolupament.

Mòdul VII
Altres modalitats de
cooperació i la nova agenda
internacional
Mòdul III
• Ajuda alimentària i sobirania
La multidimensionalitat
alimentària.
del desenvolupament
• Comerç just.
• Conflictivitat i construcció de • Mecanismes financers
pau al món.
i comercials.
• Antropologia del
• Suport pressupostari.
desenvolupament
• Acció humanitària.
• Medi ambient, tecnologia
• Educació per al
i desenvolupament.
desenvolupament.
• La dimensió de gènere
• La nova agenda de la
en la cooperació al
cooperació: dels ODM
desenvolupament.
a la Declaració de París.
Mòdul IV
Metodologia d’investigació
i projecte de tesina

n PROFESSORAT

Gener a setembre de 2020

Mòdul VIII
Treball final de màster

Irene Maestro
Prof. Economia Mundial,
Universitat de
Barcelona

Toni Verger
Investigador Dept.
Sociologia, Universitat
Autònoma de Barcelona

Juan Carlos Palacios
Prof. associat Economia
Mundial, Universitat
de Barcelona

Àlex García-Alba
Prof. associat Sociologia,
Universitat Autònoma
de Barcelona

Xavier Martí
Prof. associat Economia
Mundial, Universitat
de Barcelona

Arcadio Rojo
Prof. Institut Universitari
de Lingüística Aplicada,
Universitat Pompeu Fabra

Gemma Celigueta
Prof. Antropologia
Social, Universitat
de Barcelona

Ignasi Oliveras
Biòleg

David Bondia
Prof. Dret i Economia
Internacional, Universitat
de Barcelona
Arcadi Oliveres
Prof. de Teoria Econòmica,
Universitat Autònoma
de Barcelona
Josep M. Royo
Prof. Escola de Cultura
de Pau, Universitat
Autònoma de Barcelona
Jordi Urgell
Prof. Escola de Cultura
de Pau, Universitat
Autònoma de Barcelona
Paco Martín
Prof. Ciències de la
Comunicació, Universitat
Autònoma de Barcelona

Cris Carles
Gestora de projectes
Xavier Mir
Consultor de cooperació
María Montesinos
Consultora en gènere
i desenvolupament
Jordi Cardona
Consultor d’ajuda humanitària
Xavier Ruiz
Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Ferran Garcia
VSF Justícia Alimentària
Global
Xavier Montañés
Xarxa de Consum Solidari
Josep Maria Ruiz
Advocat

