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FORMULARI PER DEFINIR ELS PERFILS DE PLACES PER A LA 
CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE PRÀCTIQUES EN PAÏSOS EMPOBRITS 

DURANT EL CURS ACADÈMIC 2017-18 
 

Facultat/Escola (UIB): 

1. Dades de la institució receptora1  

Denominació: DANGME East District Hospital, Ada. 

País: Ghana 

Nom i categoria de la persona responsable de la institució receptora: Dr. Philip 

Narh, Medical Superintendent 

Nom i categoria de la persona responsable de l’acollida i tutorització de 

l’alumnat: 

Paul Amankonah, Fisioterapeuta 

Dr. Philip Narh, Director medico del DANGME Hospital 

Breu descripció de la institució: 

 

El Dangme Hospital, te la missió d'oferir l'atenció mèdica a la població del 

districte est de Ghana, coordinat amb els centres de salut bàsics  de la zona. la 

Unitat de Fisioteràpia d'aquest hospital ha estat funcionat amb l'ajuda de 

voluntaris internacionals, però fa un any han rebut a un fisioterapeuta ghanès 

desplaçat de Accra, la capital. Durant els cursos 2011-12, 2012-13, 2013-14 i 2014-

15 la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB ha participat en un projecte de 

cooperació al desenvolupament amb aquest organisme que arriba fis a dia d'avui. 

També amb la Xarxa Lluís Vives amb el programa FISIAFRICA. 

Descripció del compromís de la institució receptora: 

Recepció i transport dels alumnes des de la capital Accra, fins al Hospital que 

està ubicat a la localitat de Ada-Foah. Supervisió i tutorització dels alumnes en 

pràctiques. Ajuda logística per allotjament i manutenció.  

Referència del conveni: 

 

2. Professor/a responsable per part de la UIB 

Nom i cognoms: Elisa Bosch Donate / Iosune Salinas Bueno  /Olga Velasco 

Departament: Infermeria i Fisioteràpia 

                                                 
1 Es recomana que les institucions receptores implicades en el programa siguin universitats, 
administracions públiques o entitats sense ànim de lucre del país beneficiari i que la seva missió 
estigui emmarcada en el desenvolupament humà sostenible.  
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Edifici: Beatriu de 

Pinós  

Telèfon: 9513 /9512 

 

E-mail: elisa.bosch@uib.es 

 

              Iosune.salinas@uib.es 

Olga.velasco@uib.es 

 

3. Descripció de les places 
(marcau amb una X el tipus de pràctiques i indicau el nombre de places i nombre de 

crèdits o d’ECTS) 

 Pràctiques externes: ___ ECTS. Places soF icitades: 

X Pràcticum: 12 crèdits (Practicum I). Places soF icitades: 2 

 Projecte o treball de fi de grau (PFG): ___ places  ___ ECTS 

 Crèdits pràctics d’una assignatura determinada, a criteri del professorat:         

___ places _____ crèdits 

 Altres modalitats:  

4. Estudi o estudis als quals corresponen la plaça o les places 

Grau de Fisioteràpia 

5. Descripció de les pràctiques: objectius i activitats     

Objectius: participar en els projectes de salut comunitària, assolir les 

competències específiques del pràcticum I. 

Activitats: intervencions en la clínica de fisioteràpia en un nivell primari i 

secundari de salut. Diagnosis de necessitats d ela comunitat des de un 

perspectiva fisioteràpia i participació en l’elaboració de programes de promoció 

de la salut. 

Valoració i tractament de fisioteràpia als pacients assignats pel responsable. 

 

6. Dates previstes de l’estada (no poden tenir una durada inferior a 60 dies) 

  

 Data d’inici: 1 de juliol de 2018  Data final: 31 d'agost de 2018 

 

7. Requisits específics, si escau 
Alumnes de tercer curs de Fisioteràpia matriculats en Pràcticum i haver superat 

les assignatures 22765  , 21657, 21658,21659, 21661, 21662 (*S’ha de comprovar 

la codificació de Pla 2016 i 2009) 

Coneixements medis-alts d’anglès 
8. Mèrits específics, si escau: 
 

Expedient acadèmic. 

CV de voluntariat 

Certificat d’alume coF aborador en tasques de voluntariat i cooperació 
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9. Pla de difusió de les pràctiques dins els estudis a què pertanyin, per tal de 

donar a conèixer el programa i els seus objectius. 

Activitats de presentació pública de la memòria de les pràctiques. 

10. Benefici que es preveu de les pràctiques en termes de cooperació 
universitària al desenvolupament. 

 

Difusió de la fisioteràpia en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i el 

voluntariat. 

 

11. Logística: informació addicional sobre l’estada, allotjament, característiques del 

país, etc. 

Els tutors informaran de tot allò corresponent a la logística. 

 

12. Altres:  

 

 

Firma:∗ 

El degà/ana o director/a,     El professor/a tutor/a,

      

 

 

 

Natalia Romero      Elisa Bosch 

 

 

 
                                                 
∗ És requisit indispensable, ja que reflecteix l’acord de la facultat o el centre amb la realització de 
les pràctiques que es descriuen. 
 
 
 
 
 

TOTA LA DOCUMENTACIÓ LA TROBAREU A:  cooperacio.uib.cat 


