20ª Diplomatura de Postgrau de
Cultura de Pau
S'obren les inscripcions per a la 20ª edició de la Diplomatura de Cultura de Pau 2018-2019
El curs comença el 16 d ᤀ漀挀琀甀戀爀攀 de 2018 fins l ᤀ㐀 de juny de
, els
2019
dimarts i dijous de 16.00h a
20.00h – UAB
S'obre el període d'inscripcions per a participar a la Diplomatura de Cultura de Pau. El curs
permet endinsar-se en tres dimensions de la Cultura de Pau: a) els fonaments de l ᤀ攀搀甀挀愀挀椀 i la
recerca de la pau (mòdul 1), on es practiquen les principals habilitats necessàries per a
transformar conflictes i s ᤀ愀渀愀氀椀琀稀攀渀 els fonaments de la investigació per la pau; b) L'anàlisi dels
conflictes armats i altres violències (mòdul 2), que analitza diferents facetes de la violència
estructural i cultural, i de la violència directa armada; i c) la construcció de pau, que aborda
diferents formes de transformar un context violent (mòdul 3).
Presentació
Des del seu inici el 1999 l'objectiu d'aquest postgrau és formar professionals en l'àmbit de la
cultura i la construcció de la pau.
Durant el procés formatiu es proporcionen els coneixements necessaris per comprendre el
concepte d'educació i cultura de pau, així com la transformació de conflictes a nivell micro
(relacions interpersonals) i s'adquireixen capacitats per a l'anàlisi dels conflictes a nivell macro
(conflictes armats) i els processos de negociació.
L'objectiu general d'aquest postgrau és incrementar el coneixement i la conscienciació a
Catalunya i a làmbit estatal i internacional sobre la conflictivitat armada i la construcció de pau,
amb enfocament de gènere i basat en drets humans, per tal de contribuir a enfortir la cultura de
pau i les polítiques de prevenció de conflictes i construcció de pau.
Data inici: Dimarts, 16 Octubre 2018
Data final: Dimarts, 04 Juny 2019
Data final inscripció: Dimarts, 16 Octubre 2018
Dies de la setmana: Dimarts i dijous
Franja horaria: 16:00h a 20:00h
Adreça: Facultat de Traducció i Interpretació (Edifici K) Campus UAB. Bellaterra (Barcelona)
Dades de contacte: Josep Maria Royo Aspa. 935868842 | Aquesta adreça de correu-e està
protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Programa del curs:
Objectius referits a l'aprenentatge de coneixements:
- Conèixer el concepte de pau positiva i la perspectiva positiva del conflicte.
- Saber identificar els tres tipus de violència en diversos àmbits (gènere, medi ambient,
mitjans de comunicació, governs, identitat, etc.).
- Reflexionar críticament sobre diferents teories de l'anàlisi de conflictes armats i de la
construcció de pau.
- Establir relacions entre el nivell microsocial i el macrosocial dels conflictes, negociació,
mediació, sanció restaurativa/justícia transicional, etc.
- Conèixer formes de construcció de pau: moviment per la pau, gestió de crisis
humanitàries, rehabilitació, DDR, reconciliació, etc.
Objectius referits a l'aprenentatge d'habilitats o procediments:
- Practicar habilitats de provenció: reforç de l'autoconeixement, de l'autoestima i l'estima
cap a l'altre, de l'autoconfiança i la confiança cap a l'altre. Desplegament d'habilitats de
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comunicació i de presa de decisions efectives.
- Analitzar conflictes armats i processos de construcció de pau.
- Negociar conflictes: capacitat d'empatia, d'analitzar les pròpies necessitats i les
necessitats de l'altra persona.
- Reflexionar críticament.
- Conèixer i aplicar els procediments de la investigació per la pau.
- Ser propositiva, idear propostes per a la pau.
Objectius referits a l'aprenentatge d'actituds, valors i normes de comportament:
- Tenir una actitud personal coherent amb l'educació per la pau.
- Cooperar amb el grup.
- Comprometre a transformar l'entorn per construir una Cultura de pau.
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