
 

 1 

    
    
FORMULARI PER DEFINIR ELS PERFILS FORMULARI PER DEFINIR ELS PERFILS FORMULARI PER DEFINIR ELS PERFILS FORMULARI PER DEFINIR ELS PERFILS DE PLACES PER DE PLACES PER DE PLACES PER DE PLACES PER AAAA    LALALALA    CONVOCATÒRIA DE CONVOCATÒRIA DE CONVOCATÒRIA DE CONVOCATÒRIA DE 
BEQUESBEQUESBEQUESBEQUES    PER REALITZAR LES PER REALITZAR LES PER REALITZAR LES PER REALITZAR LES PRPRPRPRÀCTIQUES ÀCTIQUES ÀCTIQUES ÀCTIQUES EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ 
UNIVERSITÀRIA AL DESENVOLUPAMENT DURANT UNIVERSITÀRIA AL DESENVOLUPAMENT DURANT UNIVERSITÀRIA AL DESENVOLUPAMENT DURANT UNIVERSITÀRIA AL DESENVOLUPAMENT DURANT EL CURS ACADÈMIC EL CURS ACADÈMIC EL CURS ACADÈMIC EL CURS ACADÈMIC 2020202011117777----11118888    
 

Facultat/Escola (UIB)Facultat/Escola (UIB)Facultat/Escola (UIB)Facultat/Escola (UIB): 

1. Dades de la institució receptora1. Dades de la institució receptora1. Dades de la institució receptora1. Dades de la institució receptora1     

Denominació: Universitat Estatal Bolivar 

País: Guaranda, Equador 

Nom i categoria de la persona responsable de la institució receptora: Mariela Gaibor. 
Decana de la Facultat d’infermeria 

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

Breu descripció de la institució: 

Descripció del compromís de la institució receptora: una universitat publica amb un 
important resó en el país.     

La UIB manté des de 2006 amb la universitat Estatal de Bolivar un acord marc  de 
co? aboració académica, científica i cultural. Com a fruit d'aquesta co? aboració a l'any 
2007 es va establir un acord especific de intercanvi per a l'alumnat entre ambdues 
universitats. I en aquest moments s'esta elaborant un acord especific aper aquest 
programa.  

Descripció del compromís de la institució receptora: Específicament per aquest programa, 
la institució receptora realitzarà: 

 el seguiment de l’aprenentatge especificat a la guia docent de l’assignatura per  les 
diferents unitats/ centres de pràctiques a través de tutories presencials. Aquestes 
tutories cerquen ajudar a l’alumnat a integrar-se en el lloc de pràctiques, així com 
resoldre les dubtes tan de caràcter clínic  com organitzatives. 

 l’acolliment  a l’alumnat  durant la seva estada en el país 
 

Referència del conveni:  

Acord marc: 1287 

Conveni de Pràctiques Acadèmiques Externes: ref.2679                                  

2. Professor/a responsable per part de la UIB2. Professor/a responsable per part de la UIB2. Professor/a responsable per part de la UIB2. Professor/a responsable per part de la UIB 

Nom i cognoms: Berta Artigas 

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:B.Pinós Telèfon: 2593 

 

E-mail: berta.artigas@uib.es 

    
3. 3. 3. 3. Descripció de les placesDescripció de les placesDescripció de les placesDescripció 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: __12_ ECTS. Places so? icitades: 4 

 Pràcticum: ___ crèdits. Places so? icitades:  

 Treball de Fi de Grau (TFG): ___ places  ___ ECTS 

 Treball de Fi de Màster(TFM): ___ places  ___ ECTS 

 Crèdits pràctics d’una assignatura determinada, a criteri del professorat:         ___ places 
_____ crèdits 

 Altres modalitats:  
 
4. 4. 4. 4. Estudi o estudis als quals corresponen la plaça o les placesEstudi o estudis als quals corresponen la plaça o les placesEstudi o estudis als quals corresponen la plaça o les placesEstudi o estudis als quals corresponen la plaça o les places    

- Infermeria( pràctiques externes) 

 

5. Descripció de les pràctiques: objectius i ac5. Descripció de les pràctiques: objectius i ac5. Descripció de les pràctiques: objectius i ac5. Descripció de les pràctiques: objectius i activitats    tivitats    tivitats    tivitats        

Objectius:Objectius:Objectius:Objectius: 

 Fomentar un aprenentatge experiencial que faciliti l’adquisició de coneixements, 
actituds i aptituds orientats cap a la ciutadania global. 

 Comprendre i introduir-se en el àmbit de la CUD. 
 Analitzar  les diferents  situacions de desigualtat i problemes en un món global. 
 Afavorir la comprensió de les dificultats d' accés i equitat en els diferents sistemes de 
salut i el dret a una qualitat de vida. 

 Comprendre las necessitats i  problemes de salut  dels diferents països des de una 
perspectiva holistica, responsable i compromesa. 

Activitats:Activitats:Activitats:Activitats:        
Afavoriran el desenvolupament de les competències descrites en la guia docent de 
l’assignatura de pràctiques 6. Per la qual cosa durant les 8 setmanes de pràctiques la 
alumnat farà una rotació per les diferents unitats i serveis assistencials públics, tant 
hospitalaris com comunitaris, del país.  
    

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

  
 Data d’inici:___ 9 d’abril __________  Data final:__25 maig________ 
 
7. 7. 7. 7. RRRReqeqeqequisits específicsuisits específicsuisits específicsuisits específics, si escau, si escau, si escau, si escau    
    
Matriculats PCMatriculats PCMatriculats PCMatriculats PC7777    
8. 8. 8. 8. MèritsMèritsMèritsMèrits    específicsespecíficsespecíficsespecífics, si escau, si escau, si escau, si escau    
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9. 9. 9. 9. Pla de difusió de les pràctiquesPla de difusió de les pràctiquesPla de difusió de les pràctiquesPla de difusió de les pràctiques dins els estudis a quèdins els estudis a quèdins els estudis a quèdins els estudis a què    pertanyipertanyipertanyipertanyinnnn,    per tal de donar a 
conèixer el programa i els seus objectius.    

Informació ( sessió informativa contemplada en el marc del pràctiques 7 per  a l'alumnat de 
4 d'infermeria ) 

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

Alumnat amb conscienciat i sensibilitzat amb les desigualtats i problemes del mon global    

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

    

12. Altres: 12. Altres: 12. Altres: 12. Altres:     

 

Firma:∗ 

El degà/ 

 
                                                 

 

 
 
 
 


