TECNOLOGIA PER AL DESENVOLUPAMENT HUMÀ. PROGRAMA INCIDE

En acabar l'activitat l'assistent podrà ( descripció dels objectius de l'activitat):
El curs pertany al Programa INCIDE de la UPV (Programa formatiu d'Iniciació a la Cooperació, Voluntariat i la
Participació Social) i té com a objectiu generar un espai de debat i reflexió sobre el paper de la tecnologia en el
desenvolupament humà. A partir d'aquest, l'alumnat ha de ser capaç de:
- Analitzar el procés actual d'articulació de diferents propostes tecnològiques aplicades a la promoció del
desenvolupament humà.
- Fer servir els elements socials i culturals de la tecnologia per a l'anàlisi de les propostes d'innovació i canvi tecnològic
al servei del desenvolupament.
- Ser crítiques, com a persones tecnòlogues, davant el repte d'orientar les relacions entre tecnologia i societat a favor
del desenvolupament humà.
- Mostrar interès per l'aplicabilitat pràctica de les propostes de promoció del desenvolupament humà des de
l'especificitat de la tecnologia.
Coneixements previs necessaris:
No en calen
Acció formativa dirigida a:
El curs es dirigeix a persones interessades a poder aplicar i orientar coneixements tècnics adquirits en l'educació
formal a processos de desenvolupament.
En qualsevol cas, la matrícula del curs està oberta a l'alumnat de la UPV, a la resta de la comunitat universitària i a
persones externes en general.
Temes que cal desenvolupar:
1. Tecnologia per al Desenvolupament Humà (3h)
a. Relació tecnologia i societat. Desenvolupament humà i tecnologia
b. Projectes de cooperació de tall tecnològic i la seua relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible
c. Aprenentatge Servei: presentació del treball a desenvolupar en el curs.
2. Casos aplicats de TDH (15 h)
a. Electrificació rural
b. Materials i tecnologies constructives no convencionals
c. Sanejament
d. Agricultura per al desenvolupament
e. Enginyeria aplicada a l'acció humanitària
3. Presentació dels treballs i avaluació del curs (3h)
Metodologia didàctica:
La metodologia del curs afavoreix el coneixement crític, la capacitat de diàleg davant realitats diverses i l'anàlisi social
des de l'enfocament de desenvolupament humà. Es faran servir tècniques participatives i actives, així com treballs i
presentacions en grup.
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Informació d'interés:
Preus i política de matriculació i convalidació:
25 euros membres UPV; 35 persones externes.
Encara que forma part del Programa INCIDE, impulsat pel Vicerectorat de Responsabilitat Social, Cooperació i Esport,
la matrícula és independent de la resta de cursos que el conformen i es realitza per separat.
Organitzadors:
Responsable d'activitat

VICERRECTOR/A RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN

Coordinador

DIEGO GÓMEZ GÓMEZ

Dades bàsiques:
Adreça web

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/792284normalc.html

Tipus de curs

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estat

FINALITZAT

Duració en hores

21 hores presencials, 29 hores a distància

Crèdits ECTS

5

On i quan:
On

VALÈNCIA

Horari

MATÍ

Observacions de l'horari

Las clases se impartirán los jueves de 12:00 a 15:00 horas.
Calendario: 28 de febrero; 7, 14, 21 y 28 de marzo; 4 y 11 de abril.

Lloc d'impartició

Centro de Formación Permanente. Edificio Nexus (6G). Campus de Vera,
Universitat Politècnica de València
Aula 2.8

Data d'inici

28/02/19

Data d'acabament

11/04/19

Dades de matriculació:
Matrícula des de

27/11/18

Inici de preinscripció

8/11/18

Mínim d'alumnes

8

Màxim d'alumnes

30

Preu

35,00 euros

Observacions al preu

25,00 € - Alumno UPV
25,00 € - Personal UPV
25,00 € - Alumni UPV PLUS
35,00 € - Público en general

Professorat:
FERNÁNDEZ-BALDOR MARTÍNEZ, ÁLVARO
HUESO GONZÁLEZ, ANDRÉS
MONZÓ BALBUENA, JOSÉ Mª
MORENO PÉREZ, OLGA MARÍA
RODILLA NAVARRO, JUAN MANUEL
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