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•

Projecte: Investigació, accés i modernització de les justícies. Coordinat per
la Dra. Rebeca Carpi de la Facultat de Dret d’ESADE i realitzat juntament amb
el Dr. Peter Marchetti de la Dirección de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Rafael Landívar de Guatemala.

•

Projecte: Sistema de humedales construidos y aplicados en sectores
productivos y la gestión integral del agua en Tucumán, Argentina.
Coordinat per la Dra. Rosario Pastor i el Dr. Miquel Gassiot de l’IQS, i realitzat
juntament amb la Dra. Dora Paz de la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres de Tucumán (Argentina).

•

Programa: La protección del medio ambiente como estrategia de
desarrollo sostenible en la Amazonia peruana. Realitzat per la Càtedra
UNESCO-URL en coordinació amb la Universidad Nacional San Martín de
Tarapoto (UNSMT).

•

Diagnòstic socioeducatiu en el departament de Sant Martín de Tarapoto,
realitzat per una delegació de deu professionals catalans coordinada per la
Sra. Isabel Domínguez, directora de l'Asociación Solidaridad Amazonia
Peruana (ASAP). A partir de l'estudi i en col·laboració amb la professora
Maribel Becerril de la UNSMT, es van identificar petites comunitats del
departament de San Martín amb manques en el pla educatiu de nens, joves i
adults. També es van identificar necessitats en la creació de material didàctic i
de metodologies pedagògiques per motivar l'aprenentatge.

•

Projecte: Primera fase d'implementació d'una aula mòbil a l’Amazònia
peruana. Realitzat per la professora Eva Carulla de l'EUTSES Pere Tarrés.
L'aula mòbil estarà coordinada des de la UNSMT i seran els professors i
alumnes d'aquesta universitat els qui implementaran el programa de formació
contínua per a la millora de l’educació en aquestes poblacions. Es preveu
implementar cinc eixos temàtics: qualitat de vida, noves metodologies
pedagògiques, oci i temps lliure, medi ambient i joves emprenedors. Projecte
realitzat per la Càtedra UNESCO-URL en coordinació am la Universidad
Nacional San Martín de Tarapoto (UNSMT).

•

Programa: Postgrado y Máster en Suply Chain Management. Realitzat pel
Dr. Rios d’ADE-IQS en coordinació amb el Dr. Francisco Chávez, director del
Departamento de Tecnología de Procesos y Sistemas de la Universidad
Centroamericana «José Simeón Cañas» del Salvador.

•

Projecte: Implementación de programas educativos comunitarios en zonas
de riesgo social y pedagógico en Rosario. Realitzat per la llic. Marta Pini,
directora de l'oficina de cooperació internacional de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero, en coordinació amb el Dr. Jordi Riera, director de la Fundació
Blanquerna.

•

Programa interinstitucional hispanomarroquí d'investigació-acció per a la
formació de persones amb necessitats educatives especials de l'ADAPH
(Al-Aaiun, Marroc). Realitzat per la Dra. Àngela Pallarès de l'EUIFN
Blanquerna.

•

Programa interuniversitario hispano-chileno de investigación-acción y
formación para el desarrollo educativo y social comunitario. Realitzat pel
Sr. Jordi Sabater i la Sra. M. Antonia Buenaventura de l’EUTSES Pere Tarrés,
en coordinació amb el llic. Mario Torres de la Universidad Tecnológica
Metropolitana de Santiago de Xile.

