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Convocatòria per al professorat d’estudis oficials de grau o 
màster per definir els perfils de les places perquè l’alumnat 
pugui realitzar pràctiques en el marc de la cooperació al 
desenvolupament durant el curs acadèmic 2022-23 
 
 
En el marc del conveni instrumental en matèria de cooperació al desenvolupament 
entre aquesta universitat i el Govern de les Illes Balears, l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) anuncia les bases per a la presentació, per part 
del professorat de la UIB, dels perfils de les places destinades a l’alumnat perquè pugui 
realitzar pràctiques externes, treball de fi de grau, treball de fi de màster o altres 
modalitats de pràctiques en països del Sud Global durant el curs acadèmic 2022-23, 
amb els objectius de: 
 

 Formar futur personal tècnic i professionals, com a ciutadania sensible i 
conscienciada de les necessitats i dels problemes dels països del Sud Global. 

 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 la consciencia crítica sobre les necessitats i desigualtats existents en 
el món actual i valorar la importància d’actuar mitjançant projectes i 
intervencions multi i interdisciplinaris per transformar la realitat. 

 Complementar la formació acadèmica i professional participant en experiències 
que proporcionin nous aprenentatges, competències i habilitats amb capacitat 
per donar resposta als problemes socioambientals. 

 Fomentar el diàleg intercultural apropant els diferents valors i les formes de vida 
de cada cultura. 
 

En aquest sentit, l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible suposa un punt de 
partida en la construcció d’un nou model de desenvolupament. Aquest nou full de ruta 
global fou aprovat el 25 de setembre de 2015 per l'Assemblea General de les Nacions 
Unides i planteja 17 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 metes de 
caràcter integrat i indivisible que abasten les esferes econòmica, social i ambiental. Així, 
les universitats tenim el deure i el compromís de generar les condicions que permetin 
que la comunitat universitària s’hi impliqui des de tots els àmbits. En aquesta línia, la 
realització de pràctiques en el marc de la cooperació universitària al desenvolupament  
(CUD) contribueix a la consecució dels ODS, tant de l'àmbit local i comunitari com del 
global i internacional, ja que en el marc d’aquestes experiències l’alumnat implicat 
contribueix a fer que el seu entorn sigui un espai més humà i participatiu. 
 
Per aconseguir els objectius descrits és recomanable que les institucions receptores 
implicades en el programa siguin universitats, administracions públiques o entitats 
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sense ànim de lucre del país soci, 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: 
 

  Pràctiques externes (PE) 
  Treball de Fi de Grau (TFG) 
  Treball de Fi de Màster (TFM) 
  Crèdits optatius (CO) 
  Altres modalitats 

 
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 
Cada beca té una dotació econòmica mínima de 1.000 euros i màxima de 2.500 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. 
 
L’assegurança sanitària en viatge, que haurà de cobrir tota l’estada a l’estranger, serà 
obligatòria i anirà a càrrec de cada persona beneficiària, que l’haurà de gestionar 
personalment. 

L’import íntegre de la beca s’abonarà a les persones seleccionades en un sol termini i 
mitjançant transferència bancària, una vegada que hagin manifestat, de manera 
expressa i per escrit, la seva acceptació i hagin aportat la documentació requerida.  
 
Quarta. Requisit 
Perquè una plaça sigui inclosa a la convocatòria de beques de pràctiques, és requisit 
imprescindible que hi hagi un conveni de col·laboració específic en matèria de 
pràctiques acadèmiques entre l’entitat d’acollida i la UIB. 
 
Cinquena. Tasques de tutors/es 
Serà responsabilitat de cada tutor/a: 
 
a) Incloure, en la proposta del programa formatiu, objectius i competències 
d’aprenentatge orientades a fer que les pràctiques de l’alumnat contribueixin a la missió 
de l’entitat d’acollida. Per aquest motiu, és important que s’emmarquin, almenys, en 
un dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i en alguna 
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de les prioritats sectorials del Pla director de la Cooperació al Desenvolupament 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 l’entitat d’acollida, pugui ser eficaç per aconseguir els objectius 
d’aprenentatge. 
 
c) Com que la formació en matèria de cooperació al desenvolupament és requisit per a 
la participació de l’alumnat en aquesta convocatòria, us recomanam que inclogueu, a 
les guies docents que hi estiguin vinculades, el «Curs d'Autoaprenentatge: Una anàlisi 
Transversal en un Món Desigual».  
 
d) Fer la difusió del programa de beques de pràctiques a l’alumnat en el marc dels seus 
estudis. 
 
e) Informar i assessorar l’alumnat interessat de les activitats que s’hagin de dur a terme, 
així com dels requisits dels diferents perfils. 
 
f) Fer 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 l’entitat on s’han de fer les pràctiques les pautes per a 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 mitjançant el procediment establert. 
 
Sisena. Tasques de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat 
L’OCDS es compromet a: 
 
a) Fer la difusió, el seguiment i l’avaluació del programa de beques de pràctiques. 
 
b) Iniciar els tràmits del pagament de la beca abans que l’alumnat seleccionat parteixi 
cap al país de destinació, sempre que s’hagin lliurat els documents necessaris 
corresponents en temps i forma. 
 
c) Comunicar a les ambaixades espanyoles dels països de destinació les dades 
personals, les dates i la ubicació de l’alumnat participant. 

http://www.uib.cat/
https://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/Autoaprenentatge/
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d) Facilitar un model de memòria del programa de beques de pràctiques a l’alumnat, 
per tal de poder avaluar-ne l’experiència i el mateix programa.  
 
e) Facilitar la certificació a les persones participants que han obtingut una beca en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i que han complit amb els compromisos 
en el marc de la convocatòria. 
 
f) Fomentar la retroalimentació entre professorat, alumnat, personal de l’OCDS i el 
Vicerectorat de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació, 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.  
 Còpia del conveni de col·laboració específic en matèria de pràctiques 

acadèmiques entre la institució receptora i la UIB, sempre que no s’hagi lliurat 
abans en edicions anteriors, o bé que es tracti d’un nou conveni o que hagi sofert 
alguna modificació. 

 Qualsevol altra informació que considereu adient sobre el perfil presentat. 
 
Tota la documentació sol·licitada s’ha de lliurar a l’adreça de correu electrònic 
<ocds@uib.es>. 
 
Vuitena. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds es poden presentar a l’OCDS (Cas Jai) fins al dia 20 de setembre de 
2022. 
 
 
Palma, en la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
Marc Nadal Roberts 
Vicerector de Planificació Estratègica,  
Internacionalització i Cooperació 
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