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La Universitat d'Alacant, des de l'Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina 

(IUESAL) proposa aquest nou Curs d'Especialització en Justícia Transicional, Recuperació 

de la Memòria i Educació per a una Cultura de Pau i que està dirigit a tots i totes les 

docentes, l’alumnat i professionals de les Ciències Socials i les Humanitats d'Espanya, 

Europa i d'Amèrica Llatina. 
 
 

 
 

 

L'objectiu principal del curs és exposar, des d'una perspectiva crítica i problemàtica, els 

fonaments i les estratègies sobre els quals basen els processos sociopolítics de justícia 

transicional, la recuperació de la memòria i l'educació per a la pau com a vies per a contribuir 

al desenvolupament de la cultura de pau i la prevenció de conflicte en contextos de 

conflictivitat armada. Com a objectius específics: 

- Saber identificar les precisions terminològiques referides a la  educació, convivència, cultura 

de pau, violència, justícia. 

- Comprendre la importància de l'educació per a la pau. 

- Identificar estratègies d'innovació docent com a prevenció a la violència en contextos 

escolars. 

- Desenvolupar una formació cívica en actituds i competències per a la  educació per a la  pau. 

- Conèixer la relació entre educació, versió positiva del conflicte i convivència. 
 
 
 

 

 

 

Estudiants i professorat de Grau i Màster, relacionats amb el camp d'Humanitats i Ciències 

Socials, d'Europa i Amèrica Llatina, principalment. També a professionals de l'àmbit 

sociopolític i associatiu relacionat amb la construcció d'una cultura de pau. 
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BLOC I. MEMÒRIA I TRAUMA, 3 cr. ECTS 

Prof. Pedro Payá López, Universitat d'Alacant 
Contingut: Violència, memòria i trauma.– La memòria: condició ontològica, fenomenologia, epistemologia i ètica.– Cultura de gue 

rra/cultura de Pau: la memòria como agresió o com a fonanent democràtic.– La memòria dividida: entre el mite nacional i la 

experiència local.– Fonts d'experiència per a la història del trauma: la figura del testimoni. 

 

BLOC II. MEMÒRIA, HISTÒRIA I NARRACIÓ, 3 cr. ECTS 

Prof. Francisco Sevillano Calero, Universitat d'Alacant 
Contingut: Una qüestió polèmica: memòria i oblit a la Espanya recenta.– El record de la  guerra civil espanyola.– El moviment per la  

recuperació de la memòria històrica.– Relats i narratives dels  vençuts en el mitjà digital: la construcció d'una  història “des de baix"..  

 

BLOC III. EDUCACIÓ PER A UNA CULTURA DE PAU, 3 cr. ECTS 

Profª. María Luisa Rico Gómez, Universitat d'Alacant 
Contingut: Cultura de pau, justícia restaurativa i convivència sociopolítica.- Projectes de cooperació per la pau en context de 

conflicte armat.- Processos de construcció de pau postbèl·lica-postconflicte.- Cooperació i justícia internacional: estratègies 

educatives a favor dels drets humans i el foment de la pau. 

 
 

BLOC IV. MEMÒRIA HISTÒRICA I ESTUDIS DE GÈNERE, 3 cr. ECTS 

Profª. Sara Moreno Tejada, Universitat Miguel Hernández d'Elx 
Contingut: L'altra història: la dona com a subjecte actiu en la historiografia.–  La conquesta de la igualtat de drets: el moviment 

feminista a Espanya.–  La incorporació de les  dones a la  educació i al mercat laboral. -El reconeixement dels drets polítics.– La 

condició jurídica de la ‘soltera’, la ‘casada’, la ‘divorciada’ i la ‘vídua’. 

 

BLOC V. DRETS HUMANS I JUSTÍCIA PENAL INTERNACIONAL, 3 cr. ECTS 

Prof. José Antonio Pérez Juan, Universitat Miguel Hernández d'Elx 
Contingut: Concepte, caràcters, objectius i fonament.– El desenvolupament normatiu del Dret internacional dels drets humans. 

Especial referència als principals tractats internacionals sobre la matèria.– La protecció internacional dels drets humans per part  

dels  mecanismes convencionals i extra convencionals. Especial referència al Sistema Universal de les Nacions Unides.– Escenaris i 

qüestions actuals respecte a  l'aplicació  del Dret internacional dels  drets humans i la seua relació amb el Dret internacional penal. 

 

BLOC VI. MEMÒRIA I JUSTÍCIA TRANSICIONAL A EUROPA  I AMÈRICA LLATINA, 3 cr ECTS 

Prof. Roque Moreno Fonseret, Universitat d'Alacant 
Contingut: Justícia transicional.- Models de justícia transicional.- La memòria com a element de la justícia transicional.- Una 

perspectiva comparada: Europa i Llatinoamèrica. 
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Aquest curs s'impart per en línia amb una naturalesa asíncrona per a afavorir la realització 

del curs amb el desenvolupament de l'activitat professional de l'alumnat. El curs es realitzarà 

des de la Plataforma Moodle de la Universitat d'Alacant. 

Consta de diversos blocs que inclouen una part teòrica i una part pràctica, que es poden 

complementar amb una sèrie d'iniciatives: conferències magistrals, fòrums de debat, lectura 

de textos de suport, tutories periòdiques dels formadors, enllaços a fonts de recursos  

educatius, casos pràctics, documentals i llargmetratges temàtics, entre altres. L'avaluació  es 

realitzarà sobre la base de la participació en el fòrum disposat pel professor o un altre mitjà 

d'interacció comunicativa, la realització d'una activitat pràctica (en blog personal o un altre) i 

d'un breu treball sol·licitat pel docent. 

 

 
 

Cumplir un dels tres requisits: 

- Titulació de Grau i/o Maestria. 

- Carnet d’estudiant o de professor, i/o document d’identificació nacional. 

- Acreditació de l'experiència professional relacionada amb la temàtica del curs. 
 

 

 

Preu: 144 € 
Preinscripció: Del 2 de novembre de 2020 al 28 de gener de 2021, a través de l'enllaç: 

https://cvnet.cpd.ua.es/preinsua/estudio.aspx?idioma=ca&codest=GF60 

i de l’Institut Universitari d’Estudis Socials d’Amèrica Llatina: https://iuesal.ua.es 

Matrícula: Del 3 de novembre de 2020 al 30 de gener de 2021 

Inici del curs: 2 de febrer de 2021 

Finalització: 30 d’abril de 2021 

Tota la informació del curs pot trobar-se en la pàgina web del IUESAL: https://iuesal.ua.es o 

mitjançant consulta a iuesal@ua.es 
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Organitza: Institut Univ. de Estudis Socials d'Amèrica Llatina (IUESAL)  

Director Acadèmic: Roque Moreno Fonseret 

Coordinadora Acadèmica: M. Luisa Rico Gómez 
Contacte: 

Coordinadora: M. Luisa Rico Gómez marialuisa.rico@ua.es/ 965909395 

Secretaria Administrativa: Ana Domenech Sánchez iuesal@ua.es /965909395 

mailto:iuesal@ua.es

