ANUNCI PER AL PROFESSORAT PER DEFINIR ELS PERFILS DE
PLACES PER REALITZAR PRÀCTIQUES EN PAÏSOS EMPOBRITS
DURANT EL CURS ACADÈMIC 2008-2009
En el marc del conveni en matèria de cooperació al desenvolupament signat entre
aquesta universitat i la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració per a
l’any 2008-09, s’anuncien les condicions i terminis per a la presentació, per part del
professorat, de perfils de places destinades a l’alumnat per realitzar pràctiques en
països empobrits durant el curs acadèmic 2008-2009.
BASES
Primera. Perfils de les places de pràctiques
Aquestes pràctiques poden ser de quatre tipus:
1. Pràcticum corresponent als estudis oficials de la UIB.
2. Projecte de fi de carrera.
3. Crèdits pràctics d’una assignatura determinada, a criteri del professorat
corresponent.
4. Pràctiques convalidables com a crèdits de lliure configuració pel centre
corresponent.
Segona. Durada
La durada mínima del període de pràctiques és de 60 dies.
Tercera. Dotació econòmica de les beques
Les beques tindran una dotació econòmica mínima de 1.000 euros cada una, i una
dotació complementària que dependrà del nombre de beques que s’atorguin i que pot
variar segons el lloc on es facin les pràctiques.
Quarta. Tasques de tutors/es
Serà responsabilitat de cada tutor/a:
a) Informar i assessorar als alumnes candidats/es de les activitats que s’hagin de
realitzar, així com dels requisits dels diferents perfils.
b) Realitzar una primera avaluació de les sol·licituds, d’acord amb els criteris
establerts a aquest efecte.
c) Informar i assessorar l’alumnat seleccionat en matèria de visats i permisos de
residència; tasques de vacunació i d’altres requisits sanitaris que els països de
destinació i trànsit puguin exigir; de les lleis estatals i locals del país i les
recomanacions de convivència i respecte de la cultura local.
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d) Acordar amb el centre on s’han de realitzar les pràctiques l’allotjament i
manutenció de l’alumnat seleccionat.
e) Fer el seguiment i avaluació de la part acadèmica de les pràctiques i
comunicar els resultats obtinguts a l’OCDS.
Cinquena. Tasques de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) es compromet a:
a) Iniciar els tràmits del pagament de la beca abans que els i les alumnes
parteixin cap al país de destí.
b) Gestionar una assegurança de viatge, per a tota persona participant, durant el
període de realització de les pràctiques i informar a cada participant de les
cobertures i la seva activació.
c) Comunicar a les ambaixades espanyoles del països de destí les dades
personals, les dates i la ubicació de l’alumnat participant.
d) Acreditar a les persones participants que han obtingut una beca en l’àmbit de
la cooperació al desenvolupament.
e) Remetre la memòria de les pràctiques a la Direcció General de Cooperació
del Govern de les Illes Balears.
f) Realitzar el seguiment i l’avaluació del programa de beques de pràctiques.
g) Fomentar la retro-alimentació entre professorat, alumnat i personal de
l’OCDS per tal d’implementar millores en el programa.
Sisena. Presentació de sol·licituds
Els centres interessats a oferir places de pràctiques en aquests països han de trametre
a l’OCDS (Cas Jai), mitjançant el model d’imprès adjunt, la informació corresponent
de les places que es vulguin oferir, juntament amb una còpia en suport informàtic.
Setena. Requisit
Perquè una plaça sigui inclosa a la convocatòria de beques, serà requisit
imprescindible que hi hagi un conveni de col·laboració en el tema de pràctiques entre
l’entitat acollidora i la UIB.
Vuitena. Termini
El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 18 de febrer de 2009.

Berta Artigas
Directora de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat
Palma, 3 de febrer de 2009
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