Per optar a una de les beques s’ha d’estar
matriculat/ada en algun dels estudis oficials de la UIB
durant el curs acadèmic 2007-2008 i complir, si escau,
els requisits específics de la plaça que se sol·liciti.

X CONVOCATÒRIA
de beques de pràctiques
en matèria de cooperació
al desenvolupament

• La durada mínima del període de pràctiques és
de 60 dies.

En aquest díptic podràs veure les places que
s’ofereixen segons els diferents estudis. Per obtenir
la informació sobre cada una de les places, t’has de
posar en contacte amb el/la tutor/a corresponent.

Dipòsit legal

• La dotació pressupostària de la beca és de 1.000
euros i un ajut específic per a desplaçaments
que dependrà del nombre de beques que
s’atorguin i que pot variar segons el lloc on es
facin les pràctiques.

Presentació de sol·licituds: el termini de
presentació de sol·licituds acaba el dia 16 d’octubre
de 2007. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre
General de la UIB, Son Lledó (Rectorat), i han d’estar
degudament emplenades i incloure totes les
signatures.
Els impresos de sol·licitud, juntament amb
les bases de la convocatòria i la llista amb
les característiques de les places, es poden
baixar d’Internet a través de la pàgina web
<www.uib.es/solidaritat>. També es poden recollir a
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat (Cas Jai).

www.uib.es/solidaritat

CURS 2007-2008

Què és la convocatòria de beques
de pràctiques en matèria de cooperació al desenvolupament?
És una convocatòria que té la finalitat que l’alumnat
de la UIB pugui realitzar pràctiques en països
empobrits durant el curs acadèmic 2007-2008.

FACULTAT/
ESCOLA
Facultat d’Educació

Amb aquesta convocatòria de beques de pràctiques
en cooperació al desenvolupament la UIB pretén:
• Sensibilitzar el seu alumnat sobre la diversitat
cultural, el desenvolupament humà i econòmic
dels països, la justícia i el medi ambient dels
països empobrits.
• Formar professionals i tècnics conscienciats de
les necessitats i els problemes dels països en
vies de desenvolupament.
• Promoure una formació basada en valors com
la solidaritat, la tolerància, la convivència, la llibertat
i la justícia i afavorir actituds solidàries i hàbits
de consum, comerç i producció justs i sostenibles.
• Potenciar l’anàlisi crítica sobre les necessitats i
desigualtats existents en el món actual i valorar
la importància d’elaborar projectes i intervencions
interdisciplinaris.
• Complementar la formació acadèmica i
professional participant en experiències que
proporcionin nous aprenentatges i noves habilitats
tant humanes com professionals.
• Fomentar el diàleg intercultural apropant els diferents valors i les formes de vida de cada cultura.

Facultat
de Filosofia
i Lletres

Ref.

ESTUDIS

PROFESSOR/A
TUTOR/A

TIPUS

PAÍS

1

Mestre

M. Isabel
Pomar

- Pràcticum II
- Crèdits
de lliure
configuració

Perú

Xarxa d’Escoles
Alternatives del Perú:
- La Casa de Cartón
- José Ant. Encinas
- Pukllasunchis

5

90 dies
Juliol-setembre 2008

2

Mestre

Herminio
Domingo

Pràcticum II

Marroc:
Tànger

Colegio Español
Ramón y Cajal

4

60 dies
Nov. 2007-gener 2008

3

Mestre

Herminio
Domingo

Pràcticum II

Marroc:
Tetuan

Colegio Español
Jacinto Benavente

4

60 dies
Nov. 2007-gener 2008

4

Educació Social

Francesca Salvà

Pràcticum

Nicaragua

Centro de Apoyo a
Programas y proyectos.
(CAPRI)

2

120 dies
Febrer-maig 2008

5

Pedagogia

Miquel Oliver

Pràcticum

Guatemala

Fundació Rigoberta
Menchu Tum

3

60 dies
Juliol-setembre 2008

6

Treball Social

Fernanda Caro

Crèdits de lliure
configuració

Guatemala

ADEHGUA (Asoc. por los

4

60 dies
Juny-setembre 2008

Crèdits de lliure
configuració

El Salvador

4

60 dies
Juny-setembre 2008

Crèdits de lliure
configuració

Brasil

Instituto de Ciencias de
la Salud de la Univ.
FEEVALE.
Novo Hamburgo

3

60 dies
Juliol-setembre 2008

Crèdits de lliure
configuració

Argentina

Universidad Nacional de
La Plata (UNLP)

2

60 dies
Juliol-setembre 2008

7

Treball Social

Fernanda Caro

Escola
d’Infermeria
i Fisioteràpia

8

Fisioteràpia
(alumnat de 3r)

Carlos Moreno
Antoni Aguiló
Berta Paz

Facultat
de Ciències

9

Enginyeria Tècnica Jaume Vadell
Agrícola
Adrover

La convocatòria sorgeix en desenvolupament
de l’acord de col·laboració signat entre
la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears
en matèria de cooperació al desenvolupament.

INSTITUCIÓ

Nre. de DURADA
PLACES PRÀCTIQUES

Derechos Humanos en
Guatemala)

FUNSALPRODESE
(Fundación Salvadoreña para
la promoción y el desarrollo
social y económico)

