
 
 

 
Convocatòria Programa Estades Solidàries 2009 

 
CINQUENA CONVOCATÒRIA D’ESTADES SOLIDÀRIES PER 

DESENVOLUPAR TASQUES DE VOLUNTARIAT EN PAÏSOS EMPOB RITS,  
ESTIU DE 2009 

 
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de 
les Illes Balears, convoca per cinquè any consecutiu el programa Estades Solidàries. 
Aquest programa ofereix a l’alumnat de la UIB la possibilitat de poder desenvolupar 
tasques de voluntariat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament en països 
empobrits durant l’estiu de 2009 en col·laboració amb diferents ONGD i entitats locals.  
 
El programa Estades Solidàries pretén facilitar situacions de coneixement de realitats 
diferents a les pròpies de l’alumnat de la UIB en països del Sud a través de la realització 
d’activitats de voluntariat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la 
convivència i immersió amb la població local del país de destí. Aquest programa té 
marcats els objectius següents:  
- Donar suport a les activitats pròpies de les diferents entitats d’acollida en el país 

d’origen.  
- Conèixer altres realitats en països del Sud, diferents a les pròpies de l’alumnat de la 

UIB, a través de la realització d’activitats de voluntariat en l’àmbit de la cooperació 
al desenvolupament. 

- Conviure amb la població local del país de destí, aprenent dels seus coneixements, 
tradició i cultura.  

- Compartir experiències quotidianes a través de la realització d’activitats de 
voluntariat i la creació de vincles solidaris. 

 
 
1. Requisits per participar-hi 
 
1.1. Ser alumnat d’estudis oficials de la UIB durant el curs 2008-2009.  

Tindrà prioritat de participació l’alumnat que anteriorment no hagi participat en 
aquest mateix programa o el programa de beques de pràctiques en països empobrits. 

1.2. Ser major d’edat 
1.3. Adequar-se al perfil definit en cada plaça, en cas que aquesta el defineixi. 
1.4. Haver realitzat el curs de formació de voluntariat especialitzada en cooperació al 

desenvolupament organitzat per l’OCDS o d’altres cursos de formació de 
voluntariat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament amb continguts 
similars.   

1.5. Superar el procés de selecció, que inclourà entrevista personal, la qual serà 
excloent. 

 
 
2. Condicions de participació  
 



 
 

En el moment en què la persona sol·licita la seva participació en el programa, accepta 
les condicions que marca la convocatòria:  
 
2.1.Una mateixa persona sols podrà seleccionar dues opcions de destí. Sols es 

considerarà la segona opció, en el cas que la persona interessada hagi superat el 
procés selectiu, no obtingui plaça en la primera opció i es donin places vacants en la 
segona opció. 

2.2.Totes les persones que participin en un mateix programa d’activitats i país de 
destinació viatjaran de forma conjunta, amb els mateixos vols de partida i de 
tornada. 

2.3.Els/les participants es faran càrrec de les despeses derivades del desplaçament fins al 
lloc de realització de l’activitat. L’OCDS concedirà un ajut per al desplaçament en 
funció de la destinació. 

2.4.L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat es farà càrrec de l’ajut 
per al bitllet, les despeses derivades de l’allotjament, la manutenció i l’assegurança 
de viatge dels participants, segons els patrons del país, durant el desenvolupament 
de l’activitat. 

2.5.El/la voluntari/ària ha de complir les tasques assignades segons la programació 
prèvia a la partida i adaptar-se a possibles modificacions que puguin sorgir.  

2.6.El/la voluntari/ària ha d’evitar realitzar accions que puguin suposar perjudici per a la 
pròpia associació, el programa i/o les persones beneficiàries. 

2.7.Les persones participants han de seguir les indicacions i establir les mesures 
correctores que puguin imposar els/les responsables del projecte, per poder 
desenvolupar amb total normalitat la tasca a realitzar i la convivència respectuosa 
amb la comunitat receptora. 

2.8.En cas que alguna persona prolongui la seva estada al país de destinació, ha de 
comunicar-ho a l’OCDS i assumir tots els tràmits i despeses corresponents al canvi 
de dates, manutenció, allotjament i assegurança com a pròpies. 

2.9.Les persones participants en el programa es comprometen a participar i/o realitzar 
activitats de divulgació i sensibilització de les tasques de voluntariat que s’han dut a 
terme. 

 
3. Documentació que han de presentar els/les sol·licitants 
 
3.1.Imprès de sol·licitud degudament emplenat. 
3.2.Fotocòpia del DNI o passaport.  
3.3.Una fotografia mida carnet amb el nom i els cognoms al dors. 
3.4.Còpia o acreditació de matrícula actual. 
3.5.Currículum vitae amb les acreditacions corresponents  

(sols es valorarà la informació acreditada). 
3.6.Carta de motivació, seguint el model especificat. 



 
 

 
La presentació de sol·licituds s’ha de fer a l’OCDS (edifici Cas Jai), segons el document 
de sol·licitud (disponible a <www.uib.es/solidaritat>), juntament amb la documentació 
requerida.  
 
L’alumnat de les Seus Universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, podran 
enviar les seves sol·licituds (dins els terminis establerts) a través de les secretaries de les 
respectives seus. 
 
4. Presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà fins el dia 18 de març de 2009 inclòs.  
 
5. Avaluació i selecció de les sol·licituds 
  
5.1.L’avaluació es realitzarà a partir de la documentació aportada amb la sol·licitud i 

d’una entrevista personalitzada (la qual serà excloent durant el procés de selecció), 
mitjançant un barem creat per a tal fi, seguint els criteris de concurrència i 
objectivitat.  

5.2.Es citarà a les persones candidates a l’entrevista personalitzada entre el 23 de març i 
el 1 d’abril. 

5.3.Selecció definitiva dels/les candidats/es podrà realitzar-se conjuntament amb alguna 
persona membre de les entitats que acollirà al voluntariat. 

5.4.La selecció l’efectuarà, a proposta de l'OCDS, la comissió avaluadora integrada per 
la vicerectora d’Infraestructures Universitàries, el director general de Cooperació, 
una tècnica de la Direcció General de Cooperació i la directora de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB, que podrà demanar els 
informes que consideri pertinents.  

5.5.En cas que la persona no sigui seleccionada en el programa del seu interès, es tindrà 
en consideració la preferència per un altre programa. A aquest tan sols hi accedirà 
en cas que quedin places vacants. 

5.6.La resolució d’aquesta convocatòria es notificarà directament a les persones 
seleccionades i es penjarà al tauler d’anuncis de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat (Cas Jai), així com a la seva pàgina web. 

5.7.En el moment en què la persona sol·licita la seva participació en el programa, 
accepta les condicions que marca la convocatòria i adquireix una sèrie de 
compromisos (consultau-ho a la plana web).  

 
6. Compromisos adjudicataris 
 
Les persones que participin en el programa tenen les obligacions següents: 

1. Comunicar a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
l’acceptació expressa i per escrit en el termini de cinc (5) dies des que els sigui 
notificada la concessió. 

2. Assumir la diferència de les despeses del desplaçament fins al país i zona de 
destinació en funció de l’ajut concedit per l’OCDS en aquest concepte. 

3. Respectar les dates de viatge establertes per al grup de voluntariat. 



 
 

4. Realitzar, a títol personal, els tràmits necessaris per a l’obtenció del passaport i/o 
visat, així com els tràmits de vacunació. 

5. Participar activament en les accions de formació i preparació de les activitats a 
desenvolupar prèvies a la partida. 

6. Un cop al país de destí, cal personar-se a l’ambaixada espanyola per confirmar 
l’estada i la ubicació al país. 

7. Complir rigorosament les lleis estatals i locals del país de destí. 
8. Complir les indicacions i recomanacions de convivència i respecte a la cultura 

local que especifiqui l’entitat d’acollida al país. 
9. Presentar a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, dins el 

termini d’un mes des de la finalització de l’estada, una memòria de les activitats 
realitzades i una anàlisi valorativa de l'experiència, seguint el model establert. 

10. Participar en activitats de divulgació de les tasques de voluntariat que s’han dut 
a terme, quan així ho requereixi la Universitat de les Illes Balears. 

 
7. Compromisos de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
 

1. Proporcionar informació de l’entitat que acollirà les persones participants. 
2. Coordinar la recerca dels bitllets d’avió per a la realització de l’activitat. 
3. Tramitar una assegurança de viatge, per a tota persona participant, durant el 

període de realització de l’activitat. 
4. Comunicar a les ambaixades espanyoles dels països de destí les dades i 

ubicacions de l’alumnat participant.  
5. Fer-se càrrec de les despeses corresponents a l’allotjament i manutenció segons 

els estàndards del país durant el període de realització de l’activitat, així com de 
l’ajut per al desplaçament en funció de la destinació. 

6. Acreditar les persones que participen en el programa com a membres d’un equip 
de voluntaris de la UIB. 

7. Certificar a totes les persones participants la realització de tasques de voluntariat 
en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. 

 
 
 
SESSIÓ INFORMATIVA 
 
Per obtenir més informació sobre les característiques dels programes, les places, les 
activitats, les entitats i els països de destinació, es realitzarà una sessió informativa (per 
videoconferència) que tindrà lloc el dijous 5 de març a les 17.00 h. a les aules:   
 
AV01 de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (Campus universitari de Palma) 
A01 de la Seu Universitària de Menorca 
A07 de la Seu Universitària d’Eivissa i Formentera 
 



 
 

Relació d’entitats i places de voluntariat per al programa Estades Solidàries 2009 
 
Programa: Projecte “De tal palo, tal astilla”, introducció noves tecnologies a l’aula 
País Equador, Guayaquil 
Entitat Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)  

Institució educativa, que al marge de la seva tasca docent, desenvolupa projectes 
de millora de l’educació i de les condicions de vida generals de la població de 
les comunitats de l’entorn. 

Nre. de 
places 

2 

Perfil 
Socioeducatiu i/o informàtic (amb capacitats per a adaptar i assessorar en la 
utilització de les TIC dins l’aula i donar suport en formació dins aquest àmbit) 

Durada de 
l’estada 

7 a 9 setmanes 
juliol-agost 

Tasques a 
desenvolupar 

Suport a tasques:  
- Millora de la qualitat de l’educació en les escoles públiques mitjançant la 

introducció de les tecnologies de la informació en les escoles primàries.  
- Identificar les característiques de la comunitat local i analitzar les necessitats 

educatives per a la implementació d’un nou projecte a la zona de Manavi.  
- Entrenament i capacitació en TIC a les persones participants en el projecte.  
- Activitats de sostenibilitat i manteniment dels tallers d’informàtica.  

 
 
Programa: Taller d’artesania de comerç just 
País Índia, Anantapur 
Entitat Fundación Vicente Ferrer, entitat que treballa de forma integral a la zona 

d’Anantapur per a millorar les condicions de vida de les comunitats més pobres 
i excloses.  
 

Nre. de 
places 

2 

Perfil 
Preferentment estudiants d’Economia i /o Administració i direcció d’empreses. 
Coneixements de llengua anglesa mitjà/alt per poder desenvolupar les tasques 
assignades sense problemes de comunicació.  

Durada de 
l’estada 

7 a 9 setmanes 
juliol-agost 

Tasques a 
desenvolupar 

Suport a tasques:  
• del cicle de comercialització dels productes artesanals elaborats a la Índia, 

per a ser venuts a Espanya com a comerç just i responsable.  
• d’establiment i revisió de política de preus per als productes fabricats. 
• elaboració de les fitxes tècniques dels productes a comercialitzar a Espanya.  
• a altres activitats pròpies de la cadena de producció de productes artesanals 

locals. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Programa: Programa de desenvolupament integral al nord de Nicaragua 
País Municipi de Somoto, departament de Madriz, Nicaragua 
Entitat Unidad de Concentración y Cooperación Municipalista (UCOM), entitat 

conformada per quatre alcaldies de Madriz i que du endavant els projectes de 
cooperació destinats als municipis en la línia de la participació ciutadana i una 
estratègia de desenvolupament integral i estratègicament planificada a llarg 
termini. 
Acció realitzada en col·laboració amb els Fons insulars de Solidaritat i Cooperació 

Nre. de 
places 

2 

Perfil 
Estudiants de darrers cursos d’informàtica i/o enginyeria tècnica agrícola 
 

Durada de 
l’estada 

7 a 9 setmanes 
juliol-agost 

Tasques a 
desenvolupar 

Suport a tasques:  
- de creació d’una base de base de dades per a la gestió de programes executats 

per l’entitat. 
- capacitació de personal en la utilització de base de dades.  
- per a la millora de la producció del cicle productiu agrícola de la zona  
- capacitació de personal de cooperatives agrícoles i camperols/es.   
 

 
 
 
 
Programa: Programa de desenvolupament integral al nord de Nicaragua 
País Municipi de San Ramón, departament de Matagalpa, Nicaragua 
Entitat Asociación Catalana Nicaragüense de Amistad y Solidaritat (ACNAS), entitat 

compromesa amb el desenvolupament del municipi de San Ramón i el suport a 
la població amb menys recursos econòmics, donant prioritat als sectors de 
l’educació i la salut.  
Acció realitzada en col·laboració amb els Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 

Nre. de 
places 

2 

Perfil 
 
Sociosanitari, socioeducatiu i/o arquitectura tècnica 

Durada de 
l’estada 

7 a 9 setmanes 
juliol-agost 

Tasques a 
desenvolupar 

Suport a tasques:  
- socio-sanitàries al dispensari gestionat per l’entitat a San Ramón: suport al 

laboratori, farmàcia, cures, visites al centre i visites itinerants a comunitats 
aïllades del centre mèdic.  

- socio-educatives al centres educatius gestionats per l’entitat, suport a la 
docència, activitats d’oci i temps lliure per infants...  

- de construcció d’infraestructures que l’entitat porta a terme, seguiment 
d’obres, compra de material i propostes per a l’estalvi i seguretat en les 
construccions.  

 
 
 



 
 

Programa: Programa de desenvolupament integral al nord de Nicaragua 
País Municipi d’Ocotal, departament de Nueva Segovia, Nicaragua 
Entitat Instituto de Promoción Humana-Ocotal (INPRHU), entitat amb llarga trajectòria 

i experiència en processos de desenvolupament, que porta a terme la seva acció 
en els àmbits d’atenció a la infància i l’adolescència; l’agricultura i 
l’enfortiment de capacitats locals, entre d’altres.  
Acció realitzada en col·laboració amb els Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 

Nre. de 
places 

2 

Perfil 
 
Socioeducatiu 

Durada de 
l’estada 

7 a 9 setmanes 
juliol-agost 

Tasques a 
desenvolupar 

Suport a tasques:  
- de docència a centres educatius per als infants treballadors/es, que no 

assisteixen habitualment o en horari normal a l’aula. 
- d’oci i temps lliure per a nins/es treballadors/es.  
- activitats ludicoeducatives per a infants i joves.  
 

 
 
 
 
 

www.uib.es/solidaritat 
 

Per a més informació:  971 17 27 03 
                                           971 25 95 95 


