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Dades bàsiques
[]
Presentació
Els mitjans de comunicació són també actors dels conflictes sobre els quals informen. L'activitat periodística diària
sobre diferents conflictes quotidians els quals afecten a col.lectius o moviments socials diversos no només pot
contribuir a denunciar els abusos que pateixen, sinó que pot publicitar fórmules que contribueixin a una més justa
resolució.
La diplomatura de postgrau en La Comunicació dels Conflictes i dels Moviments Socials ofereix la formació
adequada, a través de l'estudi de diversos conflictes i moviments socials, per entendre quina és la seva lògica i
com actuar-hi informativament d'una forma responsable i compromesa amb valors solidaris i de justícia social.
[]
Requisits d'admissió
- Diplomats/des
- Persones no titulades que mostrin un interès genuí per aquest àmbit
En cas de no disposar d'una titulació universitària, per fer la matrícula caldrà una acceptació escrita i justificada
per part de la direcció del programa, i una declaració de l'estudiant conforme sap que només podrà optar a un
certificat.
Les persones no titulades rebran un certificat d'assistència en lloc d'un títol de diplomat/da.
[]
Calendari
Data d'inici: 20/09/2010
Data de finalització: 31/01/2011
[]
Places
25
[]
Lloc de realització
Escola de Postgrau i Facultat de Comunicació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
[]
Títol que s'obté amb el programa
Diploma de Postgrau en La Comunicació dels Conflictes i dels Moviments Socials
[]
Idioma
Castellà (50%)
Català (50%)
[]
Objectius
La diplomatura de postgrau en La Comunicació dels Conflictes i dels Moviments Socials té com a objectius:
- Formar periodistes que desenvolupin tasques pròpies de reporterisme social compromès.
- Formar periodistes que treballin per a la construcció d'una societat amb valors socials i vigilant en la garantia del
dels drets de les persones.
- Formar periodistes que elaborin informacions en profunditat analitzant les causes dels conflictes evitant la
trivialització i els estereotips.
- Formar periodistes que sàpiguen valorar els elements positius de transformació implícits en les iniciatives de
justícia i canvi social; i publicitar actuacions socials que pel fet de ser positives no solen convertir-se en notícia.
[]
Sortides professionals
- Reporters socials
- Gabinets de comunicació d'ONG i fundacions vinculades a l'àmbit del tercer sector i de la cooperació.
[]
Competències específiques
En finalitzar la diplomatura de postgrau en La Comunicació dels Conflictes i dels Moviments Socials, l'alumne ha
de ser capaç de:
- Elaborar reportatges i articles de qualitat publicable sobre els conflictes i els moviments socials.
- Comprendre el rol dels mitjans en l'evolució dels conflictes i en la seva relació amb els moviments socials.
- Contribuir amb la seva feina periodística a la defensa dels valors que fonamenten la justícia social.
- Gestionar la comunicació externa d¿entitats i moviments del tercer sector.
[]
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Competències transversals
- Analitzar conflictes políticosocials amb una metodologia i una perspectiva que superi la rutina professionalista.
- Analitzar la cobertura mediàtica de conflictes sota la perspectiva de la defensa dels drets civils, socials i polítics
de les persones.
- Contribuir a la resolució i gestió de conflictes de la forma més justa i més reductora del sofriment humà.
- Conèixer la dinàmica dels mèdia, en el cas dels conflictes, i dotar d'instruments a d'altres professionals i
investigadors per millorar-ne el seu estudi.
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Continguts
[]
Continguts
[]
Conflictes i moviments socials del temps present (10 crèdits ECTS) (Obligatòria)
[]
- Conflictes i moviments socials del temps present
- Dret a la ciutadania
[]
Conflictes identitaris i de gènere (5 crèdits ECTS) (Obligatòria)
[]
- Dona i moviments socials
- Conflictes identitaris i de classe
[]
Democràcia i memòria històrica (5 crèdits ECTS) (Obligatòria)
[]
- Conflictes i memòria històrica
- Participació democràtica
[]
Introducció a l'estudi dels moviments socials (5 crèdits ECTS) (Obligatòria)
[]
- Característiques dels moviments socials contemporanis
- Formes d'acció: violència, no-violència, desobediència civil
- Incidència social i política dels moviments socials
- Com estudiar els moviments socials
- Mèdia i moviments socials
[]
Treball de fi de diplomatura (5 crèdits ECTS) (Obligatòria)
[]
Itineraris
La diplomatura de postgrau en La Comunicació dels Conflictes i dels Moviments Socials, juntament amb la
diplomatura de postgrau en La Comunicació dels Conflictes i de la Pau, forma part del màster en La Comunicació
dels Conflictes Internacionals Armats i dels Moviments Socials.
- Es pot cursar només aquesta diplomatura de postgrau i optar al diploma de postgrau en La Comunicació dels
Conflictes i dels Moviments Socials.
O havent-la superada:
- Es pot cursar la diplomatura de postgrau en La Comunicació dels Conflictes i de la Pau i optar al diploma de
postgrau en La Comunicació dels Conflictes i de la Pau.
I havent-la superada també:
- Es pot cursar només el Treball de Fi de Màster del màster en La Comunicació dels Conflictes Internacionals
Armats i dels Moviments Socials per, un cop superat, obtenir el títol de màster en La Comunicació dels Conflictes
Internacionals Armats i dels Moviments Socials.
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Professors
[]
Equip acadèmic
[]
Direcció acadèmica
Xavier Giró Martí
Antoni Castel Tremosa
[]
Coordinadors
José Manuel Jarque Muñoz
[]
Centres, departaments o institucions responsables
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
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Preus, beques i ajuts
[]
Preu total
1600€
[]
Beques i ajuts
L'Escola de Postgrau t'ofereix informació permanentment actualitzada sobre una selecció de beques per a màsters
i postgraus, tant beques pròpies de la UAB com d'altres beques i ajuts provinents d'altres institucions i empreses.
Visita la pàgina de beques i ajuts per a màsters i postgraus.
[]
Formes de pagament
Pots fer el pagament del programa mitjançant abonaré, targeta de crèdit o dèbit (acceptem Visa i MasterCard) o
factura d'empresa.
[]
Finançament
La UAB ha establert acords amb les principals entitats financeres del país per tal de poder-te oferir préstecs
i finançament a mida en condicions especials. Consulta totes les opcions disponibles en la nostra pàgina de
finançament de màsters i postgraus.
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Admissió i matrícula
[]
Admissió i matrícula
Matricular-se a la UAB és fàcil. A més, en tot moment pots consultar el coordinador del programa, a qui pots
plantejar qualsevol dubte a través del formulari que trobaràs al final d'aquesta pàgina.
[]
Admissió
Primer de tot cal que contactis el coordinador per demanar-li si et cal fer una admissió prèvia al programa.
L'admissió serveix per comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient
de treball òptim durant el programa. Contacta amb el coordinador per saber si et cal realitzar aquest procés.
[]
Preinscripció
La majoria de programes fan preinscripció, però no tots. Consisteix en una reserva de plaça. T'assegura que no et
quedaràs fora del programa que t'interessa i precisament per això és molt recomanable que la facis en els primers
dies en que estigui oberta.
Tingues en compte que és un compromís mutu: el programa et reserva una plaça i tu et compromets a
matricular-t'hi, per això si finalment no ho fas l'import de preinscripció no es retorna.
Consulta el coordinador davant de qualsevol dubte.
[]
Matrícula
Finalment, la matrícula serveix per formalitzar el teu ingrés al programa i atorgar-te els drets al títol o certificat
corresponent en la mesura en que el superis. Per evitar-te ensurts amb la documentació requerida, també et
recomanem que et matriculis en els primers dies del període previst.
Dates: del 30/08/2010 al 10/09/2010
Lloc: Unitat d¿Atenció a l¿Usuari. Escola de Postgrau. Campus UAB (Barcelona)
[]
Formes de pagament
Pots fer el pagament del programa mitjançant abonaré, targeta de crèdit o dèbit (acceptem Visa i MasterCard) o
factura d'empresa.
Consulta el coordinador a través del formulari de més avall per resoldre qualsevol dubte.
[]
Informació i admissió
Antoni Castel Tremosa
Tel: 935811592
E-mail: antoni.castel@uab.cat
Web: http://webs2002.uab.es/periodismedepau
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UAB

CONEIX LA UAB

QUALITAT UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona

La UAB imparteix una docència de qualitat

és un referent a Europa, tant per la qualitat

i rigor, que es caracteritza per un destacat

de la docència com per la innovació

component pràctic. Ofereix, mitjançant

en la recerca.

una docència àgil i innovadora, diplomatures,

Fundada l’any 1968, la UAB s’ha convertit

llicenciatures, enginyeries, màsters, postgraus

en un model a seguir per la seva voluntat

i estudis de doctorat en camps tan diversos

de contribuir al progrés social mitjançant

com les humanitats, les ciències socials,

la formació dels professionals que requereixen

les ciències de la salut, les ciències

els sectors econòmics i socials més

experimentals o les enginyeries.

innovadors.

La projecció internacional de la UAB
l’ha convertida en membre de referència
de molts programes internacionals i d’intercanvi
d’estudiants, especialment d’Europa,
de l’Amèrica Llatina i de l’Àsia.

LA UAB ÉS UN REFERENT UNIVERSITARI
A EUROPA.

49.000 ALUMNES.
3.000 PROFESSORS.

Escola de Postgrau

ESCOLA DE POSTGRAU

XARXES DE CONEIXEMENT

L’Escola de Postgrau coordina, gestiona

L’Escola de Postgrau s’integra en diverses
xarxes internacionals de formació continuada
amb la finalitat de cooperar amb altres
universitats de referència.

i impulsa l’oferta formativa de doctorat
i de formació continuada de la UAB. Ubicada
al campus de la universitat, està concebuda
com un punt d’intercanvi entre estudiants,
professors, investigadors i professionals
de reconegut prestigi.

EUCEN: European Universities Continuing
Educations Network
ECIU: European Consortium of Innovative
Universities
EUA: European Universities Association
RECLA: Red de Educación Continua para
Latinoamérica y el Caribe
AUIP: Asociación Universitaria Iberoamericana
de Postgrado
RUEPEC: Red Universitaria de Estudios
de Postgrado y Educación Continua
ACECU: Associació Catalana d’Educació
Continuada Universitària

13.000 ALUMNES DE POSTGRAU.
MÉS DE 500 MÀSTERS, DIPLOMATURES DE POSTGRAU,
CURSOS I DOCTORATS.

Més informació:
http://www.uab.cat/postgrau
ep.info@uab.cat
Tel: (+34) 93 581 24 91
Fax: (+34) 93 581 31 27

El postgrau a la UAB

UNA INVERSIÓ EN LA TEVA CARRERA
PROFESSIONAL

QUÈ OFEREIX LA NOSTRA OFERTA
DE POSTGRAU

Docència innovadora

La Universitat Autònoma de Barcelona es

Diferents objectius formatius

professors de la pròpia universitat i d’altres

distingeix per la seva àmplia oferta d’estudis

Els estudis de postgrau de la Universitat

institucions, així com professionals en actiu

de postgrau reconeguda per la qualitat

Autònoma de Barcelona s’articulen

que imprimeixen els estudis d’un fort

i la innovació docent. Aquesta inclou màsters,

en tres orientacions segons quina sigui

component pràctic.

diplomatures de postgrau, cursos

l’orientació formativa.

d’especialització i doctorats. El compromís
de la universitat és satisfer les demandes
d’un mercat laboral cada vegada més exigent

Professional: són programes destinats a formar
estudiants amb els perfils que busquen
les empreses més competitives.

respecte a la formació.

En la docència dels programes participen

Resposta a la demanda
L’oferta de postgrau s’adapta i amplia any rere
any, segons les necessitats de l’entorn
acadèmic-laboral.

Recerca: introdueix a l’estudiant
en les activitats d’investigació.

Diferents modalitats

Acadèmica: ofereix una forta especialització

Presencial, semipresencial i on line.

en un camp de coneixement.
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1. UAB Campus de Bellaterra / 2. EU d’Estudis Empresarials de Sabadell / EU d’Informàtica de Sabadell / CESTIC
3. UD del ICS Hospital de la Vall d’Hebron / 4. UD de l’Hospital de Sant Pau / UAB Casa de Convalescència
5. UD de l’IMAS. Hospital del Mar / 6. UD del ICS. Hospital “Germans Trias i Pujol”
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Tel. (+34) 93 581 24 91 - Fax (+34) 93 581 31 27
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Web: www.uab.cat/postgrau
Punt d’Informació
Plaça Cívica 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
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Adreça electrònica: informacio@uab.cat
Web: www.uab.cat
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