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Vinculat al camp natural d’actuació de les universitats:

• FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

• RECERCA

• TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

Voldríem destacar: 

• ENFORTIMENT SISTEMES UNIVERSITARIS

CAMP D’ACTUACIÓ DE LA CUD



• Principis i objectius de la CUD
• Identitat de la CUD 
• Participació i implicació de la comunitat universitària.
• Relació de les universitats amb les institucions 

contrapart d’altres països.
• Relació de les universitats amb el teixit social de la 

cooperació
• Aplicació i difusió del codi de conducta.  

Codi de conducta de les universitats 
en  cooperació al desenvolupament



DIFERENCIEM:

FORMACIÓ BÀSICA                  FORMACIÓ ESPECIALITZADA



Activitats de formació
• BÀSICA: Assignatures obligatòries, optatives, de 

lliure elecció, pràcticums, treballs de fi de carrera.
• ESPECIALITZADA: postgraus, màsters, doctorats 

Poden ser propis, interuniversitaris, amb universitats 
dels nord, del sud, amb altres entitats, etc.



CARACTERÍSTIQUES DE LA FORMACIÓ
1. ADQUISICIÓ DE CONEIXEMENTS 
2. DESENVOLUPAMENT D’HABILITATS
3. DESENVOLUPAMENT D’ACTITUDS
4. METODOLOGIES PARTICIPATIVES
5. REPTES I CONDICIONS



1. LA ADQUISICIÓ DE CONEIXEMENTS

• Vinculats al desenvolupament a nivell 
global.

• Específics en relació a la tipologia dels 
diferents projectes.

• Vinculats al projecte concret



• País. 
• Contrapart.
• Requeriments viatge
• Projecte.
• Drets, deures i compromisos

CONEIXEMENTS VINCULATS AL PROPI PROJECTE



2. EL DESENVOLUPAMENT D’HABILITATS

• Avaluar l'impacte  del projecte.
• Adoptar les soluciones més apropiades i apropiables al projecte
• Treballar en equip, de manera multi i interdisciplinària. 
• Saber argumentar, contrastar  i coordinar punts de vista.
• Empatia per a poder situar-se en el punt de vista dels altres.
• Analitzar els diferents aspectes des d’una perspectiva global.
• Afrontar les injustícies i les desigualtats
• Evitar prejudicis i estereotips.
• Resoldre conflictes.
• Anàlisi i  crítica.
• Etc. 



3. EL DESENVOLUPAMENT D’ACTITUDS

• Autonomia.
• Responsabilitat.
• Humilitat.
• Respecte.
• Observació.
• Curiositat.
• Interès.
• Adaptació.
• Esforç. 
• Compromís.
• Autoconeixement. 
• Prudència.
• Pràctiques i codi ètic.
• Etc.



4. METODOLOGIA DOCENT - 1

• Adaptar els continguts als perfils de les titulacions i 
coneixements de l’ alumnat.

• Mètodes participatius.
• Anàlisis de les necessitats de les contraparts.
• Fonamentar temes científicament i tractar-los amb rigor. 
• Comprensió crítica dels fenòmens, a nivell global i local. 
• Accent en l’aprenentatge, en el servei, en l’autonomia de 

l’alumnat en tot el procés. 



4. METODOLOGIA DOCENT- 2 

• Promoure el treball en equip de l’alumnat.
• Treball interdisciplinari del professorat.
• Fomentar actuacions respectuoses amb les 

persones, el territori, el medi ambient, la 
sostenibilitat, etc. 

• Debatre els principis ètics sobre els que  
fonamenten les decisions, 
solucions i accions que 
adoptem.



5. REPTES I CONDICIONS DE LA FORMACIÓ BÀSICA

• Impartida per grups multidisciplinaris, amb tractament 
interdisciplinari, per universitaris i d’altres entitats. 

• Disposar de manuals  de informació i formació bàsica. 
• Presentar exemples de bones pràctiques de projectes 

concrets
• Professorat universitari format per portar a terme processos    

d’aprenentatge participatiu, cooperatiu, servei, formació en 
valors, ètica professional i en CUD.

• Incrementar grups de recerca interdisciplinària en temes de 
solidaritat



6. CONCLUSIONS

• Millorar la formació dels cooperants
• Formació basada en coneixements, habilitats i actituds. 
• Aplicació de metodologies participatives i col·laboratives
• Treball multidisciplinari i interdisciplinari del professorat, en 

equip de l’alumnat i tenint en compte la contrapart. 
• Creació d’àrees de coneixement i increment de grups de 

recerca vinculats a cooperació al desenvolupament 
• Col·laboració amb d’altres organismes solidaris. 



MOLTES GRÀCIES 
rosa.terradellas@udg.edu
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