CONVOCATÒRIA PER AL PROFESSORAT D’ESTUDIS DE GRAU I
POSTGRAU PER DEFINIR ELS PERFILS DE PLACES PER REALITZAR
PRÀCTIQUES EN PAÏSOS EMPOBRITS EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ
UNIVERSITÀRIA AL DESENVOLUPAMENT DURANT EL CURS
ACADÈMIC 2015-2016
En el marc del conveni instrumental en matèria de cooperació al desenvolupament
signat entre aquesta universitat i el Govern de les Illes Balears, s’anuncien les bases
per a la presentació, per part del professorat, de perfils de places destinades a
l’alumnat per realitzar pràctiques externes, pràcticum, treball fi de grau, treball de fi
de màster o altres modalitats de pràctiques en països empobrits durant el curs
acadèmic 2015-2016, amb els objectius de:
-

-

-

-

Formar futurs professionals i personal tècnic conscienciat de les necessitats i
els problemes dels països empobrits.
Promoure una formació basada en valors com la solidaritat, la tolerància, la
convivència, la llibertat i la justícia, afavorint 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.

Per aconseguir els objectius descrits és recomanable que les institucions receptores
implicades en el programa siguin universitats, administracions públiques o entitats
sense ànims de lucre del país beneficiari, i que la seva missió estigui emmarcada en
el desenvolupament humà sostenible.

BASES
Primera. Modalitats de les places de pràctiques
Aquestes modalitats de pràctiques cerquen donar resposta als plans d’estudis vigents
corresponents als estudis oficials de la UIB, com per exemple:
Pràcticum (P)
Pràctiques externes (PE)
Treball de Fi de Grau (TFG)
Treball de Fi de Màster (TFM)
Crèdits pràctics d’una assignatura determinada, a criteri del professorat
corresponent (CP)
Altres modalitats
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Segona. Durada
La durada mínima del període de l’estada formativa al país de destinació és de 60
dies.
Tercera. Dotació econòmica de les beques
Les beques objecte d’aquesta convocatòria cobriran:
a) Les despeses totals o parcials de l’estada
b) Les despeses totals o parcials del desplaçament
c) La cobertura d’assegurança de viatge.
Cadascuna de les beques té una dotació econòmica mínima de 1.000 euros i màxima
de 2.000 euros per cobrir part de les despeses de l’estada i el desplaçament. En
qualsevol cas, aquest import dependrà del país de destinació on es facin les
pràctiques i la durada de l’estada.
Les persones beneficiàries d’aquestes beques gaudiran de la cobertura d’una
assegurança de viatge durant el període de les pràctiques, la gestió i pagament de la
qual serà realitzada per l’OCDS. Quan es vulgui allargar el període d’estada a
l’estranger per interès particular, l’assegurança anirà a càrrec de l’alumne/a que
l’haurà de gestionar personalment.
L’import de la beca serà abonat a les persones seleccionades en un sol termini del
100%, un cop hagin manifestat de manera expressa, i per escrit, la seva acceptació i
hagin aportat la documentació corresponent (còpia i factura original del bitllet
d’avió, dades bancàries, així com altra documentació requerida). El pagament es farà
mitjançant transferència bancària.
Quarta. Requisit
Perquè una plaça sigui inclosa a la convocatòria de beques, és requisit imprescindible
que hi hagi un conveni de col·laboració específic en el tema de pràctiques entre
l’entitat d’acolliment i la UIB.
Cinquena. Tasques de tutors/es.
Serà responsabilitat de cada tutor/a:
a) Incloure, en la proposta del programa formatiu, objectius d’aprenentatge
orientats a que les pràctiques de l’alumnat contribueixin, també a millorar les
condicions de vida de la població local del país de destinació. Per aquest
motiu es important que s’emmarquin, almenys en un dels vuit objectius de
desenvolupament del mil·lenni (ODM) i en qualcuna de les prioritats
sectorials dels plans directors de la cooperació de les Illes Balears i de la
cooperació espanyola vigents.
b) Adoptar les mesures necessàries que permetin garantir que la tutorització de
l’alumnat, per part de la contrapart, pugui ser eficaç per a la consecució dels
objectius d’aprenentatge.
c) Donat que la formació en matèria de cooperació al desenvolupament és
requisit per a la participació de l’alumnat en aquesta convocatòria, us
recomanem incloure, a les guies docents que estiguin vinculades, el curs de
formació de voluntariat especialitzat en cooperació al desenvolupament, de
25 hores de durada, organitzat per l’OCDS.
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d) Fer la difusió del programa de beques de pràctiques als estudiants dins dels
seus estudis.
e) Informar i assessorar els alumnes candidats/es de les activitats que s’hagin de
realitzar, així com dels requisits dels diferents perfils.
f) Realitzar una primera avaluació de les sol·licituds, d’acord amb els criteris
establerts a aquest efecte.
g) Informar i assessorar l’alumnat seleccionat en matèria de visats i permisos de
residència, tasques de vacunació i 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.
h) Acordar amb el centre on s’han de realitzar les pràctiques l’allotjament i
manutenció de l’alumnat seleccionat.
i) Fer el seguiment i avaluació de la part acadèmica de les pràctiques i
comunicar els resultats obtinguts a l’OCDS.
Sisena. 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 destinació.
b) Gestionar una assegurança de viatge, per a tota persona participant, durant el
període de realització de les pràctiques i informar cada participant de les
cobertures i la seva activació.
c) Comunicar a les ambaixades espanyoles del països de destinació les dades
personals, les dates i la ubicació de l’alumnat participant.
d) Acreditar les persones participants que han obtingut una beca en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament.
e) Facilitar un model de memòria de les pràctiques a l’alumnat i compartir les
memòries, una vegada lliurades, amb la Direcció General de Cooperació i
Immigració del Govern de les Illes Balears.
f) Realitzar el seguiment i l’avaluació del programa de beques de pràctiques.
g) Fomentar la retroalimentació entre professorat, alumnat, personal de l’OCDS
i Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, per tal
d’implementar millores en el programa.
Setena. Documentació a presentar
El professorat interessat a oferir places de pràctiques han de trametre a l’OCDS (Cas
Jai), la documentació següent:
-

-

Formulari de sol·licitud degudament emplenat (en suport paper i en suport
informàtic).
Còpia del conveni de col·laboració específic en el tema de pràctiques entre la
institució receptora i la UIB, sempre i quan no s’hagi lliurat abans en edicions
anteriors, o es bé tracti d’un nou conveni o que hagi sofert alguna
modificació.
Qualsevol altra informació que considereu adient sobre el perfil presentat.

Vuitena. Termini de presentació de sol·licituds
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Les sol·licituds es poden presentar a l’OCDS (Cas Jai) fins el 15 de setembre de
2015.
Palma, 17 de juny de 2015

Antoni Aguiló
Vicerectorat de Campus, Cooperació
i Universitat Saludable
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