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L’Oficina de Cooperació al  Desenvolupament  i  Solidaritat  ha  continuat  amb la  labor  de gestió
d’accions de cooperació universitària al desenvolupament i de compromís social. 

El programa UJI-Voluntària, en col·laboració no sols amb altres serveis de l’UJI, sinó també amb
altres entitats públiques i privades de l’entorn de Castelló, és una realitat consolidada, igual que
també ho és el concurs de targetes de Nadal solidàries. 

S’ha dut a terme, gràcies al finançament de la Fundació La Caixa i la col·laboració de l’Observatori
d’Economia Solidària, el curs d’especialització de postgrau d’Especialista en Integració Laboral del
programa INCORPORA.

Des de l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE), a més de la
consolidació  de  projectes  internacionals  i  d’assessorament  en  desastres,  s’ha  format  estudiants,
professionals i cossos d’intervenció en la UNAN-León de Nicaragua.

L’Observatori  Permanent  de  la  Immigració  (OPI-UJI),  en  estreta  col·laboració  amb la  Direcció
General d’Integració i Cooperació de la Generalitat Valenciana, ha posat en marxa el primer curs de
formació en mediació intercultural.

Els  drets  humans  i  el  desenvolupament  han  sigut  el  tema  del  II  Congrés  Internacional  de
Cooperació al Desenvolupament. El compromís de l’UJI amb el comerç just s’ha posat de manifest
tant en la V Fira d’ONG, Comerç Just i Ecològic, com en el II Mercat Agroecològic realitzat en
col·laboració amb la Xarxa Agroecològica de Castelló.



Informació i Atenció al Públic. 
En els Estatuts de la Universitat Jaume I, es defineixen les següents línies generals d’actuació, en
l’àmbit de la solidaritat i la cooperació:
• Els universitaris hem de col•laborar en el benestar de la societat des de l’àmbit local. 
• La sensibilització de la comunitat universitària i la incorporació en els currículums dels

estudiants de programes i assignatures sobre aquests temes. 
• Participació activa en la cooperació internacional
• Millora que es reflecteix tant en els aspectes científics i tecnològics, d’una banda, i en

l’educació i formació, d’una altra, com en altres qüestions de caràcter bàsic per al
desenvolupament humà, com ara: la salut, la cultura, l’ús adequat dels recursos, la protecció del
medi ambient, el reconeixement del paper que ocupa la dona, etc.

Aquestes qüestions són absolutament imprescindibles per a la construcció d’una societat més justa,
participativa i solidària i en la qual les universitats han d’assumir un paper protagonista. 

La  cooperació  universitària  al  desenvolupament  s’hauria  d’emmarcar  en  aquest  objectiu
fonamental:  «La  recerca  de  millores  socials,  mitjançant  la  modificació  d’estructures  injustes,
ineficients  i  irracionals,  a  través  de  programes  que  incideixen  en  la  generació  i  difusió  de
coneixements, en la formació de les persones i en la potenciació de projectes aplicats».

En aquest sentit, l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), que depèn del
Vicerectorat de Cooperació i Relacions Internacionals, és fruit del compromís institucional de la
Universitat  Jaume  I  per  articular  i  organitzar  eficaçment  accions  dirigides  a  promoure  la
sensibilització, formació, investigació i transferència de coneixement en l'àmbit de la cooperació
universitària al desenvolupament, la solidaritat i la justícia. L'OCDS és un referent en aquest camp
per a  tota  la  comunitat  universitària  i,  al  mateix temps,  està  oberta  a  la  cooperació amb altres
entitats, organismes i col.lectius.

L'OCDS és, a més, un punt de trobada per escoltar, rebre i acollir tots aquells suggeriments que, en
aquest sentit, l'alumnat, el professorat i el personal d'administració i serveis vulguen fer-nos arribar.

Les seues funcions són:
Cooperació universitària al desenvolupament
Solidaritat i voluntariat
Recursos en l'àmbit psicosocial en emergències i desastres
Migracions i interculturalitat

Les àrees tècniques de l'OCDS són les següents:

● Coordinació i gestió de programes de cooperació universitària al desenvolupament.

● Coordinació i gestió de programes de solidaritat i voluntariat.

● Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE)

● Observatori Permanent de la Immigració-UJI (OPI-UJI)

Per  tant,  l'OCDS  pretén  vehicular  les  inquietuds  de  la  comunitat  universitària  en  matèria  de
cooperació  al  desenvolupament,  dinamitzar  la  conscienciació  social  d’aquesta  i  fomentar  la
promoció  i  l’educació  en  els  valors  solidaris.  L’OCDS  us  ofereix  informació,  formació,  i  la
possibilitat de contactar amb grups d’investigació a les àrees que tracten les qüestions relatives al
desenvolupament i la solidaritat

Per al  desenvolupament  d’aquestes activitats es  disposa de tots  els  mitjans amb què compta la



Universitat Jaume I, entre altres, Ràdio Vox UJI, Periòdic Vox UJI, Agenda del dia UJI, i tambè la
pàgina web de l'OCDS:
• www.uji.es/serveis/ocds  

La carta de Serveis informa detalladament a la comunitat universitària del serveis que presta
l'OCDS, dels  drets dels usuàries i usuaris i del seu compromís de qualitat i millora continuada. Per
tant, amb la publicació de la Carta de Serveis, l'OCDS dóna un pas més enllà per què les seues
activitats gaudisquen de la màxima transparència i difusió.



 
Programa UJI-Voluntària
És  el  programa  de  voluntariat  propi  de  la  Universitat
Jaume I que ofereix la possibilitat a tots el membres de la
comunitat universitària  —l’estudiantat,  el PAS i el  PDI
—, de poder participar activament en la consecució d’una
societat  més  justa  i  poder  ajudar  aquelles  persones  o
col·lectius més necessitats.

Subprogrames

• Suport a estudiants amb necessitats educatives especials.
• Suport i integració escolar.
• Suport a persones majors i dependents.
• Voluntariat esportiu.
• Voluntariat al Centre Penitenciari I de Castelló.
• Voluntariat mediambiental.
• Programa Ensenyem la Universitat.
• Curs de voluntariat en activitats recreatives i animació sociocultural.
• Voluntariat de l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE).
• Voluntariat de l’Observatori Permanent de la Immigració (OPI-UJI).
• Suport a ONG.
• Programa UJI-Voluntària Sènior: que incorpora programes de voluntariat cultural, voluntariat

en noves tecnologies,  programa En què puc ajudar-te?
• Voluntariat pel valencià.
• Programa MENTOR.

Participants

Suport i integració escolar
• En aquest curs, set voluntaris donen suport al Servei de Suport i Orientació al Menor -SSOM-.

L’activitat pretén realitzar un acompanyament maduratiu a través del suport escolar a xiquets i
xiquetes amb risc d’exclusió escolar i social.

Voluntariat esportiu
• Un total de 20 voluntaris han participat donant suport al Servei d’Esports – UJI en la Marató

Castelló, en el CADU Atletisme i Banya’t per l’esclerosi múltiple.

Voluntariat d’activitats recreatives i animació sociocultural
• Aquest curs 2010/2011 ha tingut lloc a l’UJI: 

8a Trobada de Portes Obertes a la Societat. Dia 5 de maig de 2012. Participació de 63
voluntaris.
VI Jornades d’Ocupació 2012. Dies 25, 26 i 27 d’abril de 2012. Participació de tres voluntaris.
Els distints serveis de l’UJI que van organitzar els anteriors esdeveniments, van sol·licitar a
l’OCDS voluntaris del Programa UJI-Voluntària perquè donaren suport a les diverses activitats
que es van desenvolupar.



Voluntariat Ensenyem la Universitat
• Un total de 18 voluntaris han participat ensenyant les instal·lacions de la Universitat a col·legis,

instituts, associacions, etc.

Suport a estudiantat amb necessitats educatives especials.
• Un total de 17 voluntaris han donat suport a companys i companyes amb problemes de visió,

auditius o de mobilitat: els acompanyen, els faciliten apunts, els ajuden amb l’estudi, etc.

Voluntariat de l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE)
• Han participat com a voluntàries Sandra Milena Alvarán López (col·labora en la línia

d’investigació sobre el desplaçament forçat a Colòmbia, així com donant suport a les diferents
accions formatives de l’Observatori). I Rosa Mateu Pérez (dóna suport en la línia
d’investigació sobre la resiliència en contextos educatius, així com donant suport als cursos
organitzats per a docents en diferents centres educatius).

Voluntariat de l’Observatori Permanent de la Immigració (OPI-UJI)
• En el programa de voluntariat de dol de l’OPI-UJI, les voluntàries Patricia Boente i Amalia

Gaviña han participat en la administració de qüestionaris a població immigrant de Castelló
procedent de Llatinoamèrica, Nord d’Àfrica i Europa de l’Est. A més a més, s’ha dut a terme la
transcripció de les entrevistes realitzades i, a vegades, han facilitat el contacte amb més
immigrants a qui poder entrevistar.

Voluntariat en Centre Penitenciari Castelló 1
• Un total de 5 voluntaris han participat en aquest voluntariat desenvolupant diferent tallers:

d’assertivitat, de relaxació, esportius, etc.

Suport a persones majors i dependents
• Un grup de 12 estudiants han participat com a voluntaris en l’Associació Síndrome de Down

donant suport en activitats esportives i lúdiques.

Voluntariat mediambiental

Curs de formació de voluntariat forestal ( 12, 13, 19 i 20 de desembre de 2012). Els 15 participants
han completat la formació amb l’experiència d’una eixida a reforestar la zona elegida aquest curs.
El professor responsable del curs és Ramon Saborit Arnau.

Els objectius d’aquest curs de formació han sigut:
• Contribuir a la preservació i millora del nostre entorn natural més immediat.
• Reforçar el paper del voluntariat i de la societat civil en la protecció del medi ambient.
• Promoure el coneixement del nostre patrimoni natural implicant-nos en la seua defensa.
• Reforçar la vigilància preventiva, formació i el voluntariat en els boscos i paratges naturals

susceptibles de patir agressions. 

Continguts del curs:

Referència  sobretot  a  l’educació  ambiental  com  a  procés  permanent  on  l’estudiant  prenga
consciència  del  seu  medi.  S’ha  fet  insistència  en  l’adquisició  de  coneixements,  valors  i
competències per a actuar  en favor del  medi  ambient,  així  com també s’ha donat informació i
formació bàsica sobre aquelles accions individuals i col·lectives respectuoses amb el nostre entorn. 

Al llarg d’aquest curs s’ha intentat posar en relleu la importància del paper del voluntariat ambiental
així com la potenciació del compromís de l’alumnat amb la protecció del nostre entorn i la reflexió
sobre els diferents valors mediambientals i la responsabilitat de cada subjecte.



Eixides repoblació forestal 

Aquest  curs  acadèmic,  l’Oficina  de
Cooperació  al  Desenvolupament  i
Solidaritat del Vicerectorat de Cooperació i
Relacions  Internacionals  en  col·laboració
amb el Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació
i Innovació Educativa,  han organitzat tres
eixides  per  a  la  reforestació  en  la  zona
devastada  per  l’incendi  forestal  de
l’Alcalatén,  concretament  a  la  Talaia,  al
terme municipal de les Useres.

Es van efectuar els dissabtes 11, 18 i 25 de
febrer de 2012. El dia 11 de febrer es va
destinar als integrants de la Universitat per
a Majors.

El nombre total de participants ha sigut molt satisfactori:

Dia eixida Nombre de participants
11-febrer-2012 24
18-febrer-2012 37
25-febrer-2012 42

L’objectiu de la pràctica ha sigut possibilitar i estimular la participació
activa dels universitaris i universitàries i les persones relacionades amb
l’UJI  en  la  conservació  i  millora  del  patrimoni  natural  a  través  del
voluntariat mediambiental repoblant una de les zones més afectades.

La  Conselleria  hi  va  col·laborar  amb  l’adquisició  de  plançons  de
diferents espècies com ara auró, pi carrasca i negral, carrasca o fleix. El
coordinador del projecte, Ramon Saborit, es va encarregar de donar als
assistents  unes  nocions  prèvies  en  el  pla  de  la  reforestació,  així  com també  va  comentar  els
components del bosc mediterrani, com s’adapta la vegetació al clima del territori i per què el bosc
guarda estreta relació amb la història i la cultura.

Amb aquestes jornades pretenem ajudar a formar masses boscoses adaptades al seu medi i amb la
màxima diversitat vegetal que permet la vegetació autòctona. Aquesta diversitat vegetal és la base
perquè es puga establir una fauna, la qual en disposar de més varietat d’aliment,  tindrà millors
condicions que ara per a establir-se.

Restaurar el bosc primigeni de carrasca i roure que hui quasi no existeix més que en zones reduïdes
de poca extensió. Així podrem obtenir, amb el pas del temps un ecosistema estable amb la màxima
biodiversitat possible.

Recuperar la biodiversitat perduda a causa dels incendis, les "neteges de mala herba" tradicionals i
les extraccions de "llenyes baixes" per als forns de ceràmica, per mitjà de la reforestació amb les
espècies arbòries i arbustives que d’una manera discontínua, encara es poden veure en la zona.



3ª Convocatòria de Pràctiques Solidàries a Països Empobrits

L’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  en  col·laboració  amb  l’OIPEP i  el
Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació, va  incorporar al curs 2009/2010 entre els punts essencials del
seu  pla  d’activitats,  una  iniciativa  nova  dirigida  l’alumnat  de  l’UJI:  el  programa  “Pràctiques
Solidàries a Països Empobrits”.  Aquest  programa fa possible  que els  nostres estudiants  puguen
realitzar  pràctiques  de  grau,  de  treballs  de  final  de  carrera  i  de  pràctiques  de  màster  a  països
empobrits. La iniciativa recolza sobre un programa de beques dirigit a estudiants de l’UJI per a
realitzar les seues pràctiques en matèria de cooperació al desenvolupament a universitats o altres
institucions ubicades a països desfavorits. 

Els principals objectius d’aquest programa són:

Adquirir una formació pràctica i millorar les competències professionals i genèriques.

Millorar  la  comprensió  de  l’entorn  econòmic  i  social  del  país  de  destinació,  en  el  context  de
l’adquisició d’experiència laboral. 

Adquirir aptituds específiques per a la cooperació al desenvolupament.

Aquest programa segueix els principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for
Mobility i està finançat per la Universitat Jaume I, a través de fons de solidaritat 0,7 estudiants i
fons propis.

La coordinació i gestió d’aquest programa correspon a l’Àrea d’Inserció Professional de l’OIPEP en
coordinació amb l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, sent el suport del PDI
essencial perquè aquest programa és puga dur a terme, ja que l’estudiant ha de comptar amb la
supervisió d’un professional a l’entitat i d’un tutor a la Universitat Jaume I.

El resultat d’aquesta tercera convocatòria 2011/2012 ha sigut el següent:

Plaça Entitat País Seleccionats
Col·laborar amb
serveis d’orientació
educativa i
psicopedagògica

Universidad Nacional
Amazónica de Madre
de Dios

Perú 2 estudiants

Identificació de
sistemes de reg,
susceptibles de
disseny o millora

Acción contra el
Hambre
Instituto Internacional
de Ingeniería del Agua
y Medio Ambiente

Burkina Faso 1 estudiant

Ajuda en
coordinació,
execució,
seguiment de
programes,
projectes i
activitats de la
institució ...

Comisión Nacional
Dominicana para la
UNESCO

República
Dominicana

1 estudiant

Participació en
programes de

Universidad Mayor de
San Simón (Centro de

Bolívia 1 estudiant



formació, treball de
camp, programes
de
desenvolupament
local ...

Planificación y
Gestión)

Suport a la
coordinació de
projectes, treball de
camp. Formulació i
seguiment de
projectes de
cooperació al
desenvolupament

Servicio Jesuita a
Refugiados

Veneçuela 1 estudiant

13è Programa Pisos Solidaris

És  una  iniciativa  de  l’Ajuntament  de  Castelló,  Institut  Valencià  de  l’Habitatge  (IVVSA)  i  la
Universitat Jaume I, orientada a dinamitzar el teixit social col·laborant en els programes propis del
barri de Sant Llorenç, alhora que proporciona allotjament a estudiants de la Universitat Jaume I.

Aquest Programa és gestionat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la
Universitat Jaume I.

Finalitat:

La  missió  del  Programa  consisteix  a  planificar  i  desenvolupar  una  intervenció  comunitària
multidisciplinària  en  la  qual  els  estudiants  participen  en  activitats  educatives  i/o  de  caràcter
voluntari, dirigides a la comunitat de veïns del Grup de Sant Llorenç de Castelló.

Objectius:
• Oferir als estudiants l’oportunitat d’aprendre i viure en contacte directe amb el barri.
• Que el barri es convertisca en un espai de trobada i convivència entre els membres de la

comunitat universitària.
• Fomentar la transmissió de valors solidaris i de integració social.
• Col·laborar amb les entitats del barri i amb els veïns del barri de Sant Llorenç. 
• Principis
• Respectar les cultures existents
• Transmissió de valors



• Integració social
• Ser veí del teu veí
• Cooperació per la convivència pacífica

Activitats:
• Integració dels estudiants al barri, col·laborant en les iniciatives existents (associacions,

programes culturals, socials...).
• Realització del Pràcticum, pràctiques d’assignatures o tasques d’investigació.

Instal·lacions:

Per al curs 2011-2012 s’han oferit a l’estudiantat 17 places en pisos d’una, dues i tres habitacions.
Les condicions d’allotjament són les següents:
• Fer un dipòsit de 120 euros.
• Pagament de les despeses corrents (aigua, llum i escala).
• Participar en el projecte d’intervenció social i comunitària que la Universitat Jaume I

desenvolupa al barri de Sant Llorenç.

Preinscripció i temporalització:
• Del 9 al 27 de maig de 2011
• Del 3 al 17 d’octubre de 2011

En el curs 2011/2012 han participat en aquest Programa 17estudiants de diferents especialitats i
nacionalitats.

Cal destacar les següents activitats que s’han realitzat al llarg d’aquest curs:
• Suport a tallers i gestió de l’Associació de Dones del Grup Sant Llorenç.
• Suport en comptabilitat i funcionament a les associacions de veïns i de la tercera edat del barri.
• Suport en activitats de dinamització comunitària en el barri (ajuda als presidents d’escala blocs

5 i 6).
• Col·laboració en les activitats de repàs escolar, en el programa d’absentisme escolar i activitats

esportives amb xiquets i xiquetes del barri.
• Classes d’informàtica als joves que assisteixen als cursos del Centre de Formació Ocupacional

del barri.
• Col·laboració en activitats lúdiques dirigides a xiquets i xiquetes que organitza el Racó Màgic

en el barri.
• Classes d’informàtica a dones, que organitza “La Llar”.
• Suport i participació en les activitats organitzades per la Taula de coordinació del barri:

Carnaval del barri.
Dia Internacional de la NO violència contra la dona.
Olimpíades de la salut.

• Participació en l’escola d’estiu.
• Segona trobada de vivendes solidàries al febrer celebrat a Sevilla:



• Amb assistència de joves de Sevilla, Alacant, Bilbao, Madrid i Castelló dels següents
programes:

• Programa Pisos Solidaris- Castelló de la Plana.
• Programa de Viviendas para Jóvenes Solidarios de Juan XXIII- Alacant .
• Programa Residencia Universitaria Flora Tristán-Sevilla.
• Viviendas Municipales de Bilbao para Jóvenes Solidarios

Programa “Viure i conviure” 2011/2012

Programa d’habitatge intergeneracional que potencia la convivència entre l’estudiantat universitari i
les persones majors.

La Fundació Viure  i  Conviure de l’obra social  de  Catalunya Caixa és la patrocinadora amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I.

Aquest  programa té com a objectiu pal·liar  la soledat  de les persones majors i  facilitar  l’accés
d‘allotjament als estudiants amb pocs recursos econòmics.

L’estudiantat s’allotja al domicili de les persones majors que tenen necessitat de companyia i així
joves i majors passen a compartir pis, despeses i temps lliure, gaudint de les seues experiències.

Estudiants de diversos països avalen l´èxit d´aquest programa.

Nombre de sol·licituds noves: 3 (persones majors) 15 (estudiants)

Nombre parelles realitzades durant el curs 2010/2011: 1* (Per problemes de salut de la persona
major, abans de Nadal cessament de la convivència).

Nombre parelles actual: 1

Dia de lluita contra la sida - 1 de desembre de 2011 -

Campanya anual de sensibilització sobre tot allò que comporta aquesta malaltia.

Els objectius són:
• Conscienciar la comunitat universitària sobre el fet que la sida és un problema de tots
• Facilitar informació per a potenciar la prevenció



Enguany la campanya ha tingut una acollida nombrosa a la qual s’han presentat 60 cartells, exposats
al vestíbul de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques durant tot el mes de novembre.

L’ entrega de premis als cartells de l’edició 2011 va tindre lloc el dia 1 de desembre de 2011, dia de
lluita contra la SIDA. Aquest premi consisteix en la dotació econòmica de 300 euros al guanyador
del primer premi i 150 euros al del segon premi. El jurat està format per la direcció de la titulació de
Disseny, per un tècnic del Servei UNISEXIDA, per un representant del Servei de Prevenció, per un
representant del Servei d’Activitats Socioculturals, per un representant del Servei de Comunicació i
Publicacions, pel cap del Centre de Informació i Prevenció de la SIDA, per un representant del
Consell d’Estudiants i per la direcció de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

Cartell guanyador 2011

El primer premi va ser per a África Macías Nicolau, per la seua obra amb el títol “Si jugues ... agafa
fitxa”, El segon premi fou per a Ana De la Cruz López, per la seua obra amb el títol “La solució està
a les teues mans”, també es va atorgar una menció especial a Jorge Ferrer Ginés, per la seua obra
amb el títol "Detenir-és a les teves mans"

II Concurs de Targetes Nadalenques Solidàries UJI 2011

Aquest curs 2011/2012 es va convocar el II Concurs de Targetes Nadalenques Solidàries.

Aquest concurs es gestiona per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i  Solidaritat  de la
Universitat Jaume I en col·laboració amb el Servei de Comunicació i Publicacions, amb la finalitat
de fomentar la  creativitat  entre els  estudiants  i  adreçat  a la  promoció de valors  solidaris  en la
societat en general i entre la comunitat universitària UJI en particular.

Enguany el concurs ha tingut una acollida nombrosa a la qual s’han presentat 57 cartells, exposats



al vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes i Socials durant tot el mes de desembre.

Targeta guanyadora 2011

El primer premi va ser per a Mª del Carmen Pons Martínez, per l’obra amb el títol “ Nadal chabola
UJI”, el  segon premi va ser per a Ana de la Cruz López, per la seua obra amb el títol “ Gent
solidària”, també es va atorgar una menció especial a Pau Moreiras Miravete, per la seua obra amb
el títol “ Solidaritat Nadalenca”

Els premis de les dues targetes guanyadores va consistir en dues cistelles amb productes de comerç
just.

Primer i segon premi del Concurs de Targetes Nadalenques Solidàries 2011

Suport en la acollida de xiquets/xiquetes sahrauís 

Com tots els estius, l’associació SMARA organitza l’acolliment, per part de famílies de Castelló i
província.  34  xiquets/xiquetes  sahrauís  passaran  un  millor  estiu  dins  del  marc  del  programa
Vacances en pau. Aquest any va tindre lloc el  3 de juliol  de 2012 a l’Aula HA 1020AA de la
Facultat de Ciències Humanes i Socials.



II CONGRÉS INTERNACIONAL XV JORNADES DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT UJI
Des  de  l’any  1997  la  Universitat  Jaume  I  celebra  anualment  les  Jornades  de  Cooperació
Internacional  i  Solidaritat.  Durant catorze edicions aquestes jornades han dut a terme un ampli
recorregut de reflexió i  formació que ha passat  des de l’anàlisi  de la  situació d’Àfrica fins els
fenòmens  migratoris,  passant  pel  nou ordre  mundial  o  les  alternatives  per  a  l’eliminació  de  la
pobresa que es presenten al segle XXI.

Entre els dies 24 i 25 de novembre de 2011, ha tingut lloc el II CONGRÉS INTERNACIONAL DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT – UJI, que s’ha centrat a la temàtica
democràcia,  drets  humans  i  desenvolupament,  constituint,  a  més  a  més,  les  XV Jornades  de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. Aquest II Congrés ha comptat amb el patrocini de la
CAM i han assistit 130 persones en qualitat de ponents, comunicants o simplement assistents.

Aquest va ser el programa:

24 DE NOVEMBRE DE 2011

De 9:30 a 10:30 h-  Acreditacions. Sala de Graus, FCJE.

De 10:30 a 12:00 h- Seminari. “Els drets humans a Colòmbia (I)”. Comunicacions monogràfiques.
Intervenció no presencial del professor colombià Miguel Ángel Beltrán Villegas (Sala de Graus,
FCJE). La intervenció del professor Villegas fou finalment impossible a causa de  la persecució a
què està sent sotmès per part de grups criminals a Colòmbia, la qual cosa desaconsellava la seua
exposició pública.

11:00 h- Inauguració de l’exposició “Esenciales para la vida” (Farmamundi) Vestíbul de l’Aulari
JB1 

FCJE

12:00 h - Inauguració oficial

A continuació, conferència inaugural “Els nous reptes en matèria de democràcia i drets humans”, a
càrrec de David Bondia, director de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, professor de Dret
Internacional públic de la Universitat de Barcelona (Sala de Graus, FCJE).

14:00 h - Pausa - Dinar.

16:00 a 17:30 h - Seminari “Els drets humans a Colòmbia (II)” (Sala de Graus, FCJE)

Alfonso López Borgoñoz, president d’Amnistia Internacional – Espanya.

Nancy Fiallo Araque, defensora de drets humans a Colòmbia, Asamblea de Mujeres por la Paz y
contra la Guerra.

Martha Cecilia Gutiérrez Portilla, doctora en Filosofia, Pau i Democràcia per la Universitat Jaume I,
experta en drets humans, processos de pau i desenvolupament.

17:30 h-  Pausa – Cafè del comerç just, a càrrec de La Tenda de Tot el Món (Sagunt).

18:00 a 20:00 h -  Presentació de comunicacions. “La integració dels drets humans en les polítiques
de cooperació al desenvolupament (I)” (Sala Arcadi Garcia Sanz, FCJE).

18:00 a 20:00 h- Conferència “Cap a un desenvolupament basat en drets”, a càrrec de Felipe Gómez
Isa,  Instituto  Padre  Arrupe  de  Derechos  Humanos  de  la  Universidad  de  Deusto.  Director  de
l’European Master in Human Rigths and Democratisation (Sala de Graus, FCJE).



25 DE NOVEMBRE DE 2011

09:30 a 11:30 h- Presentació de Comunicacions. “La integració dels drets humans en les polítiques
de cooperació al desenvolupament (II)” (Sala Arcadi Garcia Sanz, FCJE).

09:30  a  11:30  h-  Presentació  de  Comunicacions.  “Consolidació  democràtica  i  cooperació  al
desenvolupament (I)” (Sala de Graus, FCJE).

11:30 h- Pausa – Cafè del comerç just, a càrrec de La Tenda de Tot el Món (Sagunt).

12:00 a 14:00 h- Conferència. “Globalització i desenvolupament: Aalternatives”, a càrrec de Mbuyi
Kabunda, director de l’Observatorio sobre la Realidad Africana (UAM-FCA). Professor de l’Institut
International des Droits de l’Homme d’Estrasburg (Sala de Graus, FCJE).

14:00 h- Pausa – Dinar.

16:00 a 17:30 h- Conferència de cloenda. “L’adhesió de la Unió Europea al Conveni Europeu de
Drets Humans”, a càrrec de Luis López Guerra, catedràtic de Dret Constitucional a la Universidad
Carlos III de Madrid, magistrat del Tribunal Europeu de Drets Humans (Sala de Graus, FCJE).

17:30 h- Pausa – Cafè del comerç just, a càrrec de La Tenda de Tot el Món (Sagunt).

18:00  a  20:00  h-  Presentació  de  Comunicacions.  “Consolidació  democràtica  i  cooperació  al
desenvolupament (II)” (Sala de Graus, FCJE).



V Fira de ONG i Comerç Just i Ecològic
Per cinquè any consecutiu, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament va organitzar la V Fira de
ONG i Comerç Just i Ecològic.

Aquesta fira es va celebrar el 15 de desembre, de 10 a 18 hores al vestíbul de la Facultat de Ciències
Humanes i Socials. 

Hi van participar ONG i establiments especialitzats en productes de comerç just i  de producció
ecològica,  com  ara  Medicus  Mundi,  Intermon-Oxfam,  Fundació  Pau  i  Solidaritat,  Fundación
Vicente Ferrer, Acsud-Las Segovias, El Olivar Divino, La Tomaca, El Lledoner, La Fulla Verda, La
Tenda de Tot el Món, Mama Bio, i La Finca Sant Miquel.

L’objectiu de la Fira va ser acostar a la societat de Castelló en general i al públic universitari en
particular la pràctica del comerç just i ecològic i els valors que porta associats, com ara el respecte
pels xicotets productors i el consum responsable. 

4ª Convocatòria d’Ajudes de Cooperació Universitària al Desenvolupament
En el context de la UJI, la sensibilització de la comunitat universitària respecte de la solidaritat
internacional i a favor d’un desenvolupament humà sostenible ha sigut sempre una prioritat. És per
això que la Junta de Govern de desembre de 1999 va aprovar dedicar el 0,7% del pressupost de
despeses corrents de la Universitat Jaume I a accions de solidaritat i cooperació.

També es va aprovar, a partir del curs 2000/2001, facilitar la contribució voluntària de l’estudiantat
que ho sol•licitara del 0,7% sobre la seua matrícula, i  del PAS i PDI amb un 0,7% de la seua
nòmina, amb l’objectiu de destinar-lo a accions de solidaritat i cooperació al desenvolupament.



En aquest  context,  en aquest  curs  2011/2012 s’ha dut  a  terme la 4ª  Convocatòria  d’Ajudes de
Cooperació  Universitària  al  Desenvolupament.  L’objectiu  d’aquesta  convocatòria  és  facilitar  i
prestar suport a la participació de membres de la comunitat universitària (PDI i PAS) a través del
finançament  total  o  parcial  de  projectes  de  cooperació  universitària  al  desenvolupament  en  les
següents modalitats:
• Projectes de formació, d’intercanvi de coneixements i de capacitació dels recursos humans
• Projectes d’enfortiment institucional
• Projectes de transferència de coneixements i tecnologies

El termini per presentar les sol•licituds va finalitzar el 29 de febrer de 2012 i es van atorgar ajudes a
un total de 23 projectes:

PERSONA
RESPONSABLE

DEPARTAMENT O
SERVEI

ONG/ORGANISMES
QUE HI

COL•LABOREN

PROJECTE

Joan A. Traver Martí Dep. d’Educació Instituto Superior de
Arte (ISA)/Universidad
de las Artes

Projecte de cooperació
universitari sobre
cultura, educació i
desenvolupament local
(Univ. de les Arts/Cuba
i UJI)

Raquel Flores Buils Dep. de Psicologia
Evolutiva, Educativa,
Social i Metodologia

Universidad Nacional
de Colombia

L’alfabetització com a
eina de treball
psicosocial amb
víctimes de la violència
sociopolítica a
Colòmbia

José Joaquín Gual
Arnau

Dep. de Matemàtiques Universidad de Oriente Anàlisi sobre
l’evolució de l’anèmia
drepanocítica a partir
del processament
d’imatges obtingudes
per mitjà de tècniques
de microscòpia òptica

Lidón Moliner Miravet
i Andrea Francisco
Amat

Dpr. d’Educació Universidad
Pedagógica Nacional
de México

Aprenentatge servei per
al desenvolupament
local i comunitari.
Projecte de cooperació
Mèxic-España

Mónica García Renedo Oficina de Cooperació
al Desenvolupament i
Solidaritat

Asociación al
Desarrollo Quallariy

Enfortiment
institucional del
programa integral
d’acollida per a mares
adolescents víctimes
d’abús sexual i



maltractament
intrafamiliar. Casa
d’acollida Mantay,
Quisso, Perú

Agustín Viguri Perea Dep. de Dret Privat Universidad Nacional
Autónoma de León

Dret i medicina: els
drets del malalt en
l’àmbit del
consentiment informat i
les negligències
mèdiques a Nicaragua,
anàlisi comparada  amb
el dret espanyol,
angloamericà i japonès

Inmaculada Martínez
Zarzoso

Dep. d’Económia Institute of Economic
Analysis & Prospective
Studies(IEAPS), Al
Akhawayn University

Integració econòmica i
comerç de béns
intermedis a la regió
euromediterrània

Teresa Gallego Navarro Dep. d’Enginyeria
Mecànica i Construcció

Namlo Europa Construcció d’un
centre agrícola
comunitària a Dhuskun
(Nepal)

Mar Valero Valero Oficina de Cooperació
al Desenvolupament i
Solidaritat

Fondo de empleados de
la Universidad de
Quindío (Colombia)

Creació i consolidació
d’una xarxa de
corporacions juvenils a
través de l’art en l’Eix
Cafeter (Colòmbia), en
coordinació amb les
Universitats del
Quindío i la UJI

Jordi Sanahuja Miralles Dep. de Psicologia
Evolutiva, Educativa,
Social i Metodologia

Univ. Nacional
Amazónica de Madre
de Dios (UNAMAD-
Perú)

Enfortiment en la
comunicació a
estudiants de la facultat
d’educació de la Univ.
Nacional Amazònica de
Mare de Déu
(UNAMAD-Perú)

Dolores Mallén
Fortanet

Dep. d’Educació Univ. Nacional
Amazónica de Madre
de Dios (UNAMAD-
Perú) y Gobierno
Regional

Atenció a les
necessitats educatives
especials a Puerto
Maldonado-Madre de
Dios-Perú

Rebeca Siegenthaler
Hierro

Dep. de Psicologia
Evolutiva, Educativa,
Social i Metodologia

Univ. Nacional de
Educación Enrique
Guzmán y Valle - La

Atenció a la diversitat.
Jocs sociorecreatius per
a xiquets amb



Cantuta (Perú) dificultats
d’aprenentatge

Joan Serafí Bernat
Martí

Dep. d’Economia Universidad
Politécnica Salesiana

Potenciació de les
capacitats institucionals
i humanes de la Univ.
Politècnica Salesiana
per a la promoció del
desenvolupament local
del municipi de
Guayaquil (Equador)

Nikolaos Georgantzis Dep. d’Economia Daystar University
(Kenya)

Fighting corruption in
Kenya: Understanding
the role of ethnic
divisions through
empirical research

Iluminada Fuertes
Fuertes

Dep. de Finances i
Comptabilitat

Univ. Autónoma de
Sto. Domingo

Estudi de base per a
l’enfortiment dels
governs locals en la
millora de la cohesió
social en Rep.
Dominicana

Mª Ángeles Ruíperez Dep. de Psicologia
Bàsica, Clínica i
Psicobiologia

Universidad Nacional
de San Antonio Abad
del Cusco

Articulació de la
cooperació entre la
Univ. Nacional de S.
Antonio Abad del
Cusco i l’UJI per a la
Promoció de la salut
des de l’Enfocament
Basat en Drets (EBD)

Sonia Agut Nieto Dep. de Psicologia
Evolutiva, Educativa,
Social i Metodologia

Debre Tabor University Investigació aplicada
per a l’apoderament de
les dones i la reducció
de la vulnerabilitat de
les llars (Lai Gayint,
Etiòpia)

Ana Mª Fuertes
Eugenio

Dep. d’Economia Uninversidad Mayor de
San Simón

Estudi aplicat sobre
aigua com a factor clau
en el desenvolupament
sostenible en la ciutat
de Cochabamba
(Bolívia)

Rosana Peris Pichastor Dep. de Psicologia
Evolutiva, Educativa,
Social i Metodologia

Universidad Bahir Dar Estudi exploratori per a
la identificació de les
necessitats formatives i



de investigació de la
Xarxa Regional per a la
Seguretat Alimentaria
de la Regió d’Amhara

Mª Raquel Agost Felip Dep. de Psicologia
Evolutiva, Educativa,
Social i Metodologia

Unión de agricultores
minifundistas de
Guatemala

Formació de
professionals i
enfortiment de la UAM
per a impulsar i
promoure accions i
programes en el marc
del desenvolupament
sostenible en la
població local de
Guatemala

Francisco Galindo
Honrubia

Dep. de Química
Inorgànica i Orgànica

Univ. Nac. Autonóma
de Honduras

Reunions preparatòries
per a l’elaboració d’un
projecte d’investigació
per al tractament
d’aigües per mitjà de
mètodes fotoquímics

Leonor Hernández
López

Dep. d’Enginyeria
Mecànica i Construcció

Univ. de
Zambe(Unizambeze)

Estudi de viabilitat,
anàlisi i planificació de
projectes de reg en
col•laboració amb la
Univ. de Zambeze
(Moçambic)

Ana María Estellés
Palanca

Dep. de Traducció i
Comunicació

Media Luna Roja
Saharaui

Neteja i  arreplega de
residus sanitaris dels
hospitals dels
campaments de
refugiats sahrauís

Beques i Ajudes
Beques Codesenvolupament UJI (7ª Edició)

Les beques de codesenvolupament UJI volen pal•liar la manca de recursos de persones amb gran
potencialitat de desenvolupament personal i professional i facilitar la formació superior d’aquestes
en  pro  d’una  inserció  als  respectius  contexts  socials  d’origen,  que  redunde  en  el  seu
desenvolupament social.

Aquestes  beques  consisteixen  en  ajudes  mensuals  per  allotjament,  manutenció  i  matrícula,  i
s’adrecen a estudiantat de l’UJI procedent de països en vies de desenvolupament amb especials
dificultats econòmiques per continuar els seus estudis.

Els  alumnes  que  aconsegueixen  aquestes  beques  reben  formació  específica  als  àmbits  de  les
migracions, el desenvolupament i el codesenvolupament, i col•laboren amb l’OCDS en la difusió i
organització d’activitats relacionades amb aquestos temes.



Aquest curs 2011/2012, hi ha hagut una beca de codesenvolupament UJI que s’ha atorgat a una
estudiant provinent de Perú.

Programa  d’Ajudes a Estudiants de Països en Vies de Desenvolupament

Són beques per a l’accés a l’ensenyament superior i especialitzat (doctorat), dirigides a estudiants
de països en vies de desenvolupament que tinguen dificultats econòmiques.

El programa tracta d’implicar aquest estudiantat de països en vies de desenvolupament que cursen
estudis  a  la  Universitat  Jaume I  en un seminari  d’agents  multiplicadors,  perquè  compartisquen
experiències  i  la  necessitat  de  projectar  en  un  futur  als  seus  països  els  coneixements  que  han
adquirit.

Aquest  programa  es  desenvolupa  des  de  l’any  2001  i  compta  amb  el  suport  de  l’USE  en  el
seguiment docent de l’estudiantat.

Aquest curs 2011/2012 és la desena edició d’aquest programa i els resultats són els següents:
• Nombre d’estudiants de doctorat provinents de països en vies de desenvolupament que han

rebut ajudes d’estudi per al curs 2011/2012: un estudiant de Colòmbia i un estudiant
d’Equador.

• Nombre d’estudiants de ensenyament superior de països en vies de desenvolupament que han
rebut ajudes d’estudi per al curs 2011/2012: tres estudiants del Marroc i un estudiant de
Romania.

Programa de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica (PCI)

Aquest Programa consisteix en una sèrie d’ajudes atorgades per l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional  per  al  Desenvolupament  (AECID),  dirigides  a  universitats,  organismes  públics
d’investigació, fundacions sense ànim de lucre i altres entitats d’investigació i/o docència.

Els objectius d’aquest Programa són contribuir a l’enfortiment dels centres d’educació superior i
d’investigació del països socis a través d’activitats conjuntes i de transferència de coneixements i
tecnologia que permeten crear o millorar capacitats institucionals.

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UJI dóna suport a l’AECID en la
gestió d’aquest Programa i és l’encarregada de donar informació al PDI d’aquest Programa i de
centralitzar els projectes presentats pel PDI, així com de realitzar una sèrie de gestions necessàries
per a poder presentar els projectes com són el tramitar les cartes d’aval, revisar els projectes i enviar
la documentació necessària a l’AECID.

Malauradament, en aquest curs 2011/2012 l’AECID no ha tret aquesta convocatòria, per la qual
cosa la gestió s’ha limitat al suport de les justificacions d’edicions anteriors.

Beques MAEC-AECID per a ciutadans estrangers 

Les beques MAEC-AECID per a ciutadans estrangers 2011/2012 del Ministeri d’Afers  Exteriors i
de Cooperació d’Espanya (MAEC) i de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament (AECID) es convocaven cada any i estaven a disposició de ciutadans estrangers
per realitzar estudis a Espanya, durant l’estiu o durant el curs acadèmic.

Malauradament,  en  aquest  curs  2011/2012  s’ha  retallat  aquest  programa  i  s’ha  limitat  a  fer
renovacions de becaris/es dels curs anterior.  L’OCDS col•labora amb l’AECID en el seguiment
periòdic dels becaris i becàries.

II Mercat agroecològic

L’Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  (OCDS),  juntament  amb  l’ONGD
Perifèries  i  la  Xarxa Agroecològica de Castelló (XAC),  i  amb la  col•laboració de l’Oficina de



Gestió  i  Prevenció  Mediambiental,  va  organitzar  una  sèrie  d’activitats  relacionades  amb  la
producció ecològica, la sobirania alimentària i la sostenibilitat:

Una  exposició  sobre  sobirania  alimentària  va  fer  una  itinerància  per  diferents  centres  de  la
Universitat Jaume I durant la segona quinzena de maig. 

El  23  de  maig  va  tindre  lloc  la  taula  redona  “Construint  sobirania  alimentaria  des  del  País
Valencià”, amb la participació de:
• Alvar Kuehn (Plataforma pels Pobles de la Safor) 
• Juan Clemente (La Peira)
• Inés Payá (L’Alficòs)
• Clara Celestino (Xarxa d’Agroecologia de Castelló)

El 24 de maig va tindre lloc a l’Àgora de l’UJI el II Mercat agroecològic i de productes locals de
l’UJI. El mercat es va organitzar en tres zones: la primera dedicada als productors agrícoles, la
segona als productes transformats amb certificats ecològics i la tercera d’artesans. Es van col•locar
panells informatius sobre aliments transgènics i producció ecològica. La participació i interès de la
comunitat universitària en aquesta activitat fou molt positiva i els productes ofertats van tindre una
gran acceptació.

II Mercat Agoecològic a l’Àgora de la UJI



L’OCDS a les xarxes socials

Al tram final del curs 2011/2012 l’OCDS ha obert perfil a les xarxes socials LinkedIn, Facebook i
Twitter, buscant així una major eficiència en la comunicació externa de l’Oficina. En aquest breu
espai de temps ja ens estem comunicant amb més de 200 persones i entitats interessades en el
desenvolupament i la solidaritat.



L’ Observatori  Psicosocial  de  Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE) és  un dels  àmbits
d’actuació de la OCDS. L’ OPSIDE busca crear un espai de recursos mitjançant la investigació, la
formació i assessorament en aspectes psicosocials en desastres. L’objectiu és oferir als diferents
sectors  de  la  població  (voluntaris,  estudiants,  institucions,  cossos  especialitzats...)  formació,
assessorament i recursos en relació a l’ocurrència de successos traumàtics per a desenvolupar una
resposta eficaç.

Les activitats més rellevants que s’han dut a terme en cadascuna de les àrees de treball són les
següents:

Activitats de l’àrea de formació i assessorament:
L’objectiu d’aquesta àrea de treball és oferir formació i assessorament a diferents col·lectius que
desenvolupen el seu treball en l’àmbit d’emergències i desastres.

Les activitats realitzades són:

Formació

Curs de formació continua: 6è curs d’intervenció psicosocial en desastres

En aquest curs es va donar a conèixer a l’estudiantat, professionals de la psicologia, educadors i
treballadors social el paper que l’equip d’intervenció psicosocial desenvolupa en un desastre, així
com  dotar-los  d’alguns  coneixements  i  habilitats  bàsiques  per  intervindre  en  aquest  tipus  de
situacions. El curs, realitzat del 2 de març al 15 de juny, ha tingut una modalitat semipresencial (3
crèdits ECTS) i s’ha adaptat a la normativa europea d’educació superior. A més, s’ha comptat amb
professorat  referent  en  l’àmbit  nacional  en  matèria  d’intervenció  psicosocial  en  desastres.  La
matrícula ha sigut de 31 estudiants: psicòlegs, treballadors socials, estudiants, bombers i educadors.
Aquest any s’ha incorporat la simulació d’una emergència. De la mateixa manera, como a treball
final els estudiants van desenvolupar unes guies pràctiques destinades a pares, docents, bombers,
policies.



5è Cicle de conferències: psicologia i desastres

Aquesta activitat va tindre lloc en les instal·lacions de la Fundació Ruralcaixa. Va estar oberta a tota
la població castellonenca. Les conferències van ser les següents:

10 de maig

“És veritat que el temps ho cura tot? Com seguir creixent després d’una pèrdua”

Eduardo Roselló Toca, psicoterapeuta especialitzat en el tractament de persones amb problemes
oncològics. Entre altres, autor del llibre Ay pena, penita, pena.

17 de maig

“La importància de l’educació emocional per afrontar adversitats

Rafael Bisquerra Alzina, psicòleg i pedagog, catedràtic i director del màster en Educació Emocional
de la Universitat de Barcelona.

24 de maig

“Què s’ha de fer en cas d’incendi i altres situacions de risc? Una actuació correcta pot salvar la teua
vida i la dels altres”

Robert Álvarez Suárez, suboficial de bombers d’intervenció de l’Ajuntament de València, psicòleg
formador de la Policia Local a l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències.

Hi van assistir una mitjana de 130 persones a cadascuna de les conferències. 



1r curs de capacitació: Intervenció Psicosocial en Desastres

L’OPSIDE-UJI i l’OPSIDE-UNAN-León, subvencionat per la Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), van organitzar el curso d’Intervenció Psicosocial
en Desastres. Aquest va tindre una duració de 50 hores i es va realitzar en las instal·lacions de la
Universitat  Nacional  Autònoma  de  Nicaragua  (UNAN-León).  El  principal  objectiu  va  ser
proporcionar  a 30 estudiants  de Psicologia coneixements  i  eines  bàsiques per  a  la  intervenció
psicosocial en situacions de desastres (del 14 de maig al 22 de juny).

Assessorament:

Des de l’OPSIDE se va oferir el següent assessorament psicològic:
• A la psicòloga que va oferir la intervenció psicosocial amb els familiars de l’accident de cotxe

a Onda a causa a les pluges.
• A estudiants del màster de Cooperació al Desenvolupament de l’UJI: relacionats amb els seues

pràctiques en països empobrits i la tornada dels estudiants estrangers al seus llocs d’origen. 
• Als coordinadors del Diploma de Postgrau d’Intervenció Psicosocial en Situacions

d’Emergència i Catàstrofes de la Universitat Pompeu Fabra: relacionats amb continguts i
contacte amb experts en la matèria.

• Al PDI de la universitat sobre temes de dol.
• A l’equip d’investigació del Departament d’Urbanisme de la Universitat de Xile relacionats

amb la temàtica dels saquejos com a conseqüència del terratrèmol ocorregut a la ciutat Gran
Concepción al febrer i març de 2010.

• A diferents persones vinculades a institucions públiques i privades sol·licitant material
específic.

• A petició del equip de treball del Departament de Sistemes Informàtics i Computació de la
Universitat Politècnica de València es van mantindré reunions al llarg del curs per a treballar en
la creació de dispositius mòbils que avisen a les persones en situació d’emergència de les rutes
vàlides d’evacuació. Des de l’OPSIDE estem assessorem en els aspectes psicològics. 



Col·laboracions:

La tècnica de l’OPSIDE va col·laborar i participar com a docents amb altres serveis i institucions en
els següents curs formatius, jornades i congressos:
• Diploma de Postgrau d’Intervenció Psicosocial en Situacions d’Emergència i Catàstrofes
• Màster en Cooperació al Desenvolupament. Institut Interuniversitari de Desenvolupament

Local (IIDL). “Aspectes psicosocials de l’ajuda humanitària”.
• Curs de formació en Cooperació. Aquest curs ha estat organitzat per l’Associació Redolí i el

Col·legi Oficial d’Infermeria. Des de l’OPSIDE es va impartir un seminari sobre aspectes
psicològics als infermers.

• Des de la direcció del Col·legi Madre Vedruna Sagrado Corazón van sol·licita a l’OPSIDE que
impartirà una conferència sobre el dol a les aules com a conseqüència de la mort de dos pares
en la mateixa classe.

• La tècnica de l’OPSIDE va ser invitada como a ponent en les V Jornades de la Universitat de
Màlaga sobre Seguretat, Emergències i Catàstrofes. Ponència: La resiliència i les víctimes de
desastres (9-11 de maig, Màlaga).

• La tècnica de l’OPSIDE va ser invitada per l’USE per a impartir una conferència a 150
orientadors escolars “El professional de la psicologia davant  el dol. Què s’ha de fer?

• Participació amb quatre representants espanyoles en el II Congres i III Encontre Llatinoamericà
i del Carib de Psicologia en Emergències i Desastres (videoconferència). Títol: “Intervenció
psicosocial en desastres des de l’àmbit universitari. Una experiència pràctica a Nicaragua”

• Participació com a ponent invitat a la jornada de l’UJI :”Deu dies contra la violència de
gènere.” Títol: dones i desastres” 

• Participació en la formació d’estudiants UJI que van a fer  les seues pràctiques a països
empobrits

Activitats de l’Àrea de Recursos i Comunicació

Les accions d’aquest àrea de treball van dirigides a l’elaboració i difusió de materials específics
d’intervenció i ajuda a les víctimes. Les activitats que es duen a terme són les següents:

• Pàgina web especialitzada en aspectes psicosocials relacionats amb els desastres i emergències:
www.opside.uji.es. Dins de l’àrea de formació i assessorament:

• Pàgina web per a pares sobre com ajudar els seus fills a fer front a situacions traumàtiques.
http://www.opside.uji.es/desastres2/index.html



• Pàgina web per docents  sobre com ajudar als seus alumnes a fer front a situacions
traumàtiques. http://www.opside.uji.es/padres/index.html

• Adquisició de material per a l’espai de recursos de l’ OPSIDE situat a la primera planta de la
Biblioteca de l’UJI (250 materials).

• Gestió dels voluntaris del programa UJI-Voluntària-OPSIDE.
• Presentació i difusió de les activitats de l’OPSIDE als següents congrés:

Dos treballs al II Congrés de Cooperació al Desenvolupament UJI “Democràcia, Drets Humans i
Cooperació” (24 i 25 novembre 2011)
• El treball psicosocial amb víctimes de la violència sociopolítica. Descripció d’un cas pràctic a

Colombià. 
• Drets humans i resiliència: és possible la promoció de la resiliència als projectes de

cooperació?

Tres treballs en el I Congrès Mondial sur la Résilience: De la recherche à la practique (7 al 10 de
juny, Paris)



• The importance of resilience in teaching practice
• Promotion of resilience in special education school
• Promotion of resilience in children victims of forced displacement in Colombia

Un treball a les Jornades de Foment de la Investigació:
• Estudi comparatiu de les perspectives de futur de la infància en diferents contexts socials.

Colòmbia-Espanya.

• Sensibilització i formació des de la premsa.

El  2008 vam iniciar  una nova modalitat  de treball;  oferir  informació i  sensibilitzar  la població
mitjançant la premsa. Així amb la campanya “sis mesos, sis reflexions”, en col·laboració amb el
periòdic Mediterráneo (La finestra de la Universitat) i el Servei de Comunicació de la Universitat,
cada mes un professional  de  diferents àmbits  de treball  en intervenció psicosocial  en desastres
redactava un article sobre diferents tòpics.

Activitats de l’Àrea d’Investigació:
Les accions d’aquesta àrea de treball van dirigides a conèixer les dinàmiques psicosocials que es
produeixen en un desastre.

Es desenvolupen quatre línies d’investigació:
• La mort i el xiquets.
• Dol transcultural.
• Resiliència en el context educatiu. 
• Desplaçament forçat a Colòmbia. 

PROJECTES DE COOPERACIÓ 
“Enfortiment  d’un  sistema  d’atenció  psicosocial  en  emergències  i  desastres  a  la  Universitat
Nacional de Nicaragua, UNAN-León” (desembre de 2011 a desembre de 2012). Aquest projecte
està subvencionat per la Agencia Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
Té com objectiu fomentar accions de investigació, intervenció, assessorament i formació relacionat
amb la intervenció psicosocial en desastres en l’OPSIDE de la UNAN-León.

“L’alfabetització com  eina  de  treball  psicosocial  amb  víctimes  de  la  violència  sociopolítica  a
Colòmbia”  (gener  de  2012  a  desembre  de  2012).  Té  com  a  objectiu  dissenyar  un  mètode
d’alfabetització contextualitzat  como a  eina de treball  psicosocial  amb víctimes de la violència
sociopolítica a Colòmbia amb base en les experiències de la població participant i la combinació de
mètodes fonamentats en l’educació popular. Projecte subvencionat per la Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

“Enfortiment institucional del programa integral d’acollida per a  mares adolescents víctimes de
abús sexual i  maltractament intrafamiliar.  Casa de Acogida Mantay,  Cusco, Perú” (gener 2012-
desembre 2012). Te com a objectius: la implementació d’ un sistema integral psicosocial per a la
inserció laboral de mares adolescents de la Casa de Acogida Mantay i sensibilizar la comunitat
universitària  (UJI-Universitat  de Cusco)  sobre la vulneració dels  drets  de  les  xiquetes víctimes



d’abús  sexual  i  maltractament  intrafamiliar  a  Cusco.  Projecte  subvencionat  per  l’Oficina  de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

Convenis signats:

(En tràmit de firmar pel rector/a de l’altra institució)
Universitat de Màlaga
Universitat d’Antioquia (Colòmbia)
Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua-UNAN-León (Colòmbia)



L’OPI-UJI és una àrea d’especialització científica i  social de l’OCDS, aprovada per Consell  de
Govern a l’abril de 2004, per a l’anàlisi, investigació i contribució a la integració d’immigrants.

En l’actualitat, l’OPI-UJI té com a fi el coneixement de la població immigrada extracomunitària de
Castelló i les seues condicions de vida i laborals. Igualment, també pretén promoure les relacions i
intercanvis  amb  altres  observatoris,  centres  o  grups  d’estudis  que  treballen  el  tema  de  les
migracions i els diferents aspectes que envolten aquest camp de treball. En definitiva, l’OPI pretén
contribuir a l’enfortiment de les relacions de mutu coneixement i de solidaritat entre els pobles.

En relació a aquestes metes, l’OPI-UJI, té plantejats una sèrie d’objectius, cap als quals tendeix el
seu treball diari.

L’objectiu general de l’OPI-UJI és:

Oferir tant als membres de la comunitat universitària com a diversos sectors de població, formació i
recursos  relatius  als  diferents  aspectes  psicosocials  que  envolten  el  procés  migratori,  així  com
realitzar investigacions i estudis que faciliten la integració i l’adaptació de diferents cultures en una
mateixa societat.

Al mateix temps, els objectius específics de l’OPI-UJI són:
• Conèixer les condicions de vida i laborals sobre la població immigrant provinent de països

perifèrics i procurar millorar-les.
• Disposar i oferir informació actualitzada sobre els processos migratoris contemporanis per

mitjà de conferències, seminaris, investigacions i publicacions especialitzades sobre el tema.
• Investigar les diferents qüestions psicosocials (salut mental, educació i formació, integració,

tolerància…) que envolten les migracions, tant en el lloc d’origen com en el de destí.
• Formar professionals de l’atenció de població immigrant, així com personal (mestres,

doctors…) que treballa de forma directa o indirecta amb aquesta població en els diversos
aspectes psicosocials, educatius, sanitaris… relacionats amb la cultura, la tolerància, la
integració o la convivència dels subjectes tant immigrants com pertanyents a la població local.

• Proporcionar recursos bibliogràfics, audiovisuals o informàtics sobre els diferents aspectes
psicosocials de la immigració.

V Convocatòria d’ajudes per a projectes d’investigació i formació “OPI-UJI:
Migració i interculturalitat”
Igual que en anys anteriors, en el present curs s’ha publicat la Convocatòria d’ajudes per a projectes
d’investigació  i  formació  “OPI-UJI:  Migració  i  interculturalitat”,  que  està  en  la  seua  cinquena
edició i l’objectiu de la qual continua sent servir d’espai universitari interdisciplinari dedicat a la
investigació, formació i intervenció en l’àmbit de les migracions, les relacions interètniques i el
desenvolupament social obert a totes i cada una de les àrees de coneixement de la Universitat Jaume
I. Al mateix temps, durant el primer semestre del curs han finalitzat els 16 projectes corresponents a
la quarta convocatòria del curs 2010-2011.

Aquest curs s’han presentat a la convocatòria un total d’11 projectes dels quals s’han concedit 9.
D’aquesta  manera,  s’han  subvencionat  les  següents  accions  formatives  i  de  sensibilització  en
matèria de migracions i cultura dividides en les dues modalitats que constituïxen la convocatòria
com són la modalitat A, relativa a estudis i investigacions i la modalitat B sobre activitats de difusió
i formació: 

Modalitat A. Estudis i investigacions
• OPI01A/12 – “Professionals de l’educació com a ciutadania crítica: de l’escola a la comunitat

intercultural”, dirigit per Auxiliadora Sales Ciges del Departament d’Educació.
• OPI04A/12 – “Trobant vides. Relats de vida de dones migrants, lesbianes i bisexuals”, dirigit



Andrea Francisco Amat Lidón Moliner Miravet del Departament d’Educació.
• OPI07A/12 – “Enfortiment d’un espai d’integració de població migrant en la ciutat de

Castelló”, dirigit per Antonio Caballer Miedes del Departament de Psicologia Evolutiva,
Educativa, Social i Metodologia.

• OPI10A/12 – “La situació d’exclusió laboral de les dones immigrants d’Amèrica Llatina: “el
voral de vidre de les dones cochabambines”, Sonia Agut Nieto del Departament de Psicologia
Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.

• OPI11A/12 – “Estratègies de mobilitat espacial dels immigrants d’Amèrica Llatina a Espanya
davant de la crisi econòmica”, dirigit per Celestí Gimeno Broch del Departament d’Economia. 

Modalitat B. Activitats de formació i difusió
• OPI02B/12 – “La diversitat dels manifestacions lúdiques d’arreu del món: unes activitats a

preservar i protegir”, dirigit per Joan Ortí Ferreres del Departament d’Educació.
• OPI05B/12 – “Anar i vindre: la integració dels xiquetes i els xiquets musulmans en l’educació

primària (4a edició)”, dirigit per Mª Teresa Nogales Moreno, Isabel Ríos García i Manuel
Rosas Artola, del Departament d’Educació.

• OPI08B/12 – “Noves realitats a l’escola: Àfrica Subsahariana”, dirigit per Paola Ruiz Bernardo
del Departament d’Educació.

• OPI09B/12 – “Jornades sobre estrangeria: dret de sufragi i llibertat religiosa”, dirigit per
Rosario García Mahamut del Departament de Dret Públic.

“Curs en mediació intercultural”

Amb el suport financer de la Conselleria de Justícia i  Benestar
Social de la Generalitat Valenciana s’ha realitzat, del 3 d’abril al
19 de juny de 2012, El “Curs de mediació intercultural” de 80
hores.  La  necessitat  de  posar  en  marxa  aquest  curs  ha  vingut
donada perquè, en l’actualitat, la societat està subjecta a processos
migratoris i la creació de societats interculturals i multiculturals
per la qual cosa es fa necessari el coneixement d’eines, estratègies
i instruments de mediació que faciliten la convivència i integració
de diferents cultures en una mateixa comunitat.

El principal objectiu del curs ha sigut “donar a conèixer conceptes
i  metodologies  relacionats  amb  la  mediació  intercultural
(prevenció de conflictes, integració…).

Al mateix temps, es plantegen una sèrie d’objectius específics a
aconseguir durant la realització de les sessions de formació, com
són els següents:

• Oferir una perspectiva positiva del conflicte com a oportunitat per a aprendre.
• Donar a conèixer els àmbits d’intervenció més freqüents de la mediació intercultural així com

les seues dinàmiques, amb referència a la segona i tercera generacions.
• Presentar diferents estils de gestió de conflictes i afavorir la presa de consciència sobre els

estils personals de gestió de conflictes i la prevenció.
• Conèixer els processos de generació i manteniment d’estereotips i prejudicis.
• Entrenar en gestió de la diversitat i habilitats de comunicació eficaç per a la mediació.
• Facilitar el coneixement de bones pràctiques en mediació.
• Conèixer legislació fonamental en aquesta matèria i els principals instruments d’integració a la

Comunitat Valenciana.



• Conèixer la situació de dona i immigració i perspectiva de gènere.
• Aprendre a planificar i desenvolupar projectes de mediació intercultural.

Així, els continguts del curs han comprès des del concepte de migració fins als diferents aspectes
que envolten la pràctica de la mediació intercultural:

1.Les migracions. Introducció. Concepte i evolució. Elements i processos.

2.Tipologia dels moviments migratoris. La tornada.

3.Aproximació  conceptual  a  la  mediació  intercultural.  Naturalesa  i  funcions  de  la  mediació
intercultural. Justificació, conceptualització i fases. Percepció social i evolució del concepte.

4.Figura del/la mediador/a intercultural i àmbits de mediació. Perfil professional. Estils de gestió de
conflictes  i  negociació.  Àmbits  d’intervenció  de  la  mediació  intercultural:  acollida,  educació,
jurídic, ocupació, etc. Dinamització comunitària. Mediació i coneixement de les religions.

5.Eines  per  a  la  mediació.  Anàlisi,  instruments  i  gestió  de  conflictes.  Desenvolupament  de
competències interculturals. Comunicació intercultural.

6.La pràctica de la mediació intercultural. Tipus de mediació: preventiva, rehabilitadora (resolució
de  conflictes)  i  transformadora.  Especial  referència  a  la  prevenció  de  conflictes.  Treball  amb
immigrants de segona i tercera generació. Bones pràctiques en mediació. Casos pràctics.

7.Marco legislatiu i instruments d’integració. L’ordre d’acreditació i registre. El Pla de la Comunitat
Valenciana. Xarxa d’Agències AMICS. Les Escoles d’Acollida.

8.Formulació de plans i projectes interculturals. Definició. Cicle del projecte: identificació, disseny,
execució i avaluació. Captació de fons. Casos pràctics.

9.Gestió de la diversitat. La gestió de la diversitat: aproximació al concepte. RSE i immigració.
Eines per a la gestió de la diversitat en l’empresa.

10.Dona  i  immigració.  Dades  sobre  dona  i  immigració.  Perspectiva  de  gènere  i  immigració:
conceptes bàsics. Casos pràctics.

“Curs d’estiu: Impacte psicosocial en el retorn de l’immigrant: la tornada a
casa?”

Des de l’OPI-UJI s’ha organitzat el curs d’estiu “Impacte psicosocial en el retorn de l’immigrant: la
tornada a casa?, celebrat els dies 3, 4 i 5 de juliol de 2012. L’objectiu del curs és donar a conèixer
els  aspectes  psicosocials  que  envolten  la  tornada  al  lloc  d’origen  de  la  població  migrant.  Es
treballarà el procés migratori i les expectatives de les i els immigrants, la integració i l’adaptació a
la societat d’acollida. També s’abordarà l’exclusió social a la tornada, la influència de l’aculturació,



els prejuís i com podem treballar els aspectes psicològics de la recuperació de la identitat cultural en
diferents situacions que poden provocar les migracions. Els continguts i ponents del curs han sigut
els següents:

• “El procés migratori: arribada, adaptació i integració” i “Atenció
psicosocial a població migrant.” Joseba Achotegui Loizate.
Psiquiatre. Director del Servei d’Atenció Psicopatològica i
Psicosocial als Immigrants i Refugiats (SAPPIR) de l’Hospital
Sant Pere Claver de Barcelona. Professor de la Universitat de
Barcelona. Director del Curs de Postgrau “Salut mental i
intervencions psicològiques amb immigrants, refugiats i
minories”.

• “Aculturació de població autòctona i immigrant en el procés migratori: aspectes psicosocials.”
Francisco Collazos Sánchez. Programa de Psiquiatria Transcultural. Servei de Psiquiatria.
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

• Estranger per sempre?: reaccions psicològiques”. Odette Morales Rodríguez. Pedagoga.
Doctora en Economia Internacional i Gènere. Becària de l’Institut Interuniversitari d’Estudis
Feministes i de Gènere de la Universitat Jaume I. Embarka Hamoudi Hamdi. Psicòloga.
Tècnica del Programa Pisos Solidaris de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat (OCDS) de la Universitat Jaume I de Castelló. Irene Díez Angle. Presidenta
d’Ilêwasi. Centre d’Investigació, defensa i promoció dels drets de xiquets, xiquetes i
adolescents. 

• “Tornada de població desplaçada a Colòmbia: a on torna la població refugiada?” Sandra
Milena Alvarán López. Treballadora social. Experta en violència política a Colòmbia i població
desplaçada.

• “El patiment de la població immigrant: com afecta la migració a la salut mental?” Jorge Soler
González. Metge de família i professor de Medicina a la Universitat de Lleida. Autor del llibre,
Per què ploren els immigrants?

Projecte “Creació i consolidació d’una xarxa de corporacions juvenils a través
de l’art en l’Eix Cafeter (Colòmbia), en coordinació amb les Universitats del
Quindío i l’UJI.”
El  Projecte  de  Cooperació  Universitària  al  Desenvolupament,  subvencionat  per  l’Oficina  de
Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  (OCDS)  de  la  Universitat  Jaume  I,  “Creació  i
consolidació d’una xarxa de corporacions juvenils a través de l’art en l’Eix Cafeter (Colòmbia), en
coordinació amb les  Universitats  del  Quindío i  l’UJI” es realitza en col·laboració amb el  Fons
d’Empleats de la Universitat de Quindío (Colòmbia) en la qual treballen la Corporación de Los
Muñecos del Teatro Escondido i la Corporación Centro para Jóvenes. 



L’objectiu general d’aquest projecte és “aconseguir una cultura de pau i drets humans entre els joves
de l’Eix Cafeter  gràcies a la  coordinació d’una xarxa de corporacions que creuen en l’art”.  Al
mateix  temps,  l’objectiu  específic  és  “consolidar  una  xarxa  de  corporacions  que  proposen  un
projecte de vida alternativa als joves basat en l’art i que ve recolzat per un observatori psicosocial
des del Fons d’Empleats de la Universitat del Quindío.”

Amb aquests objectius pretenem arribar als deu barris més pobres de la ciutat d’Armenia (Quindío),
com ara  Las Colinas, La Cecilia, Ciudad Armenia, Génesis, Berlín, Santafé, La Patria, La Fachada,
Salvador  Allende i  la  Mariela,  amb el  propòsit  de  sensibilitzar  els  joves  i  incentivar-los  per  a
conformar organitzacions culturals que els permeten visualitzar un somni i construir un projecte de
vida diferent, a pesar de les condicions adverses, contribuint així al desenvolupament humà.

Les activitats programades dins del present projecte, que contribuiran a la consecució dels objectius
proposats, són:
• Identificació dels grups de joves existents en els barris esmentats anteriorment.
• Sensibilització dels actors comunitaris vinculats al projecte en temes relacionats amb les

problemàtiques que afronten els joves d’aquestes  zones.
• Construcció d’una cultura de lideratge, respecte i apoderament comunitari i promoció de

l’enfortiment de xarxes.
• Exposició amb els resultats del projecte.

Projecte “Sensibilització en aspectes psicosocials de la integració de la població
immigrant” (pendent d’aprovació)
S’ha presentat a la convocatòria 2012 d’ajudes socials “Integració i cohesió social” de la Caixa, el
projecte de “Sensibilització en aspectes psicosocials de la integració de la població immigrant”, la
finalitat del qual és “oferir tant als membres de la comunitat universitària com a diversos sectors de
població, formació i recursos relatius als diferents aspectes psicosocials que emboliquen el procés
migratori, així com l’adaptació i integració de diferents cultures en una mateixa societat.”

Per a la consecució d’aquest objectiu, el present projecte consta d’una sèrie d’activitats que atenen
les grans funcions de la universitat, tal com s’arreplega en la Llei d’Universitats i els Estatuts de la
Universitat Jaume I (UJI): formació, investigació i transferència de coneixements i sensibilització.
Totes aquestes funcions es materialitzen en diverses xarrades-col·loqui, una taula redona amb els
equips d’investigació de l’UJI que treballen en aquest tema des de distintes disciplines en un intent
d’acostar i impulsar investigacions conjuntes integrals i les xarrades destinades a secundària, de
manera que es realitze una acció contínua de sensibilització en els diferents aspectes psicosocials
que envolten els processos migratoris, la integració i l’acollida en la societat de destí.  Aquestes
activitats es realitzen a fi de reunir població universitària, professionals de la salut, de l’educació,
agents socials, societat autòctona i immigrant... Seran dutes a terme per experts en aquesta temàtica
i tindran un marcat caràcter pràctic que fomente la participació de les persones assistents.

Intervencions en cursos
Des de l’OPI-UJI s’ha participat en diferents cursos i jornades sobre temàtica relacionada amb els
aspectes  psicosocials  de  les  migracions,  l’atenció  psicosocial  en  desastres  i  emergències  o  la
cooperació. Així, les intervencions han sigut:
• 1ª edició del Diploma de Postgrau d’Intervenció Psicosocial en Situacions d’Emergència i

Catàstrofes, de la Universitat Pompeu Fabra, amb els continguts “Les víctimes primàries:
reaccions psicològiques”, “Les víctimes per observació: com afecta la cobertura mediàtica de
la notícia?”, “Els grups de risc: infància, immigrants, discapacitats, persones majors i persones
amb malaltia mental”, “Les conseqüències psicològiques: el TEP un mite? La resiliència i el
creixement després del trauma” i “Mediadors en la resposta a desastres”. 

• 6a edició del Curs d’Intervenció psicosocial en desastres, organitzat per l’OPSIDE, amb els



temes “Reaccions de la conducta, mediadors de la resposta i Mitjans de comunicació”,
“Migrants i discapacitat davant dels desastres” i “Com afecta els professionals la intervenció en
desastres?”

• “Curs en mediació intercultural”, organitzat per l’Observatori Permanent de la Immigració amb
la subvenció de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, amb els temes, “Comunicació
intercultural” i “Competències interculturals”.

• Màster en Cooperació al Desenvolupament especialitat Ajuda Humanitària organitzat per
l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, amb la sessió “Les víctimes del
desastres”, inclosa en el bloc “Aspectes psicosocials de l’ajuda humanitària” del mòdul
“L’agent i els beneficiaris de l’ajuda humanitària internacional”.

• “II curs d’estiu sobre drets dels xiquets, xiquetes i educació per a la pau” organitzat per
l’Associació Ilêwasi, amb la ponència “Dol migratori en la infància i l’adolescència”.

Assistència a congressos/jornades
Des de l’OPI-UJI, s’ha assistit al:
• “II Congrés de Cooperació al Desenvolupament UJI “Democràcia, Drets Humans i

Cooperació” (24 i 25 novembre de 2011) amb la comunicació “Diversitat funcional a
Tanzània”.

• Jornada “10 contra la violència de gènere” (22 de novembre de 2011), organitzada per l’Institut
Universitari d’Investigació Feminista i de Gènere de la Universitat Jaume I, amb la ponència
“Dones migrants: fortaleses davant dels obstacles”.

Xarxes
Sol·licitud (gener de 2012) i entrada a formar part del “Programa voluntari de compressió de la
societat valenciana Escola d’Acollida” de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania de la Generalitat
Valenciana. 

Aquest programa voluntari de comprensió de la societat valenciana Escola d’Acollida garanteix a la
persona immigrant el coneixement dels valors i regles de convivència democràtica, dels seus drets i
deures, de l’estructura política, la cultura i  els  idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. És
l’instrument  d’actuació  bàsic  del  compromís  d’integració  i  consisteix  en  el  procés  temporal
d’activitats encaminades a garantir que la persona immigrant puga adquirir el coneixement, relatius
a la Comunitat Valenciana sobre:
• els valors i regles de convivència democràtica
• els seus drets i deures
• l’organització política, aspectes culturals i socials
• els idiomes



Accions de formació
Curs d’especialització de postgrau “Especialista en Integració Laboral”

Aquest curs,  finançat  íntegrament per l’Observatori  d’Economia Solidària de l’Obra Social “La
Caixa”, ha sigut gestionat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

El curs, amb una durada de 250 hores (inici: 27 de setembre de 2011 i finalització: 10 de gener de
2012), ha estat estructurat en classes presencials (50 hores), en línia (10 hores) i treball pràctic (100
hores), impartides tant per professorat UJI com per experts externs. Aquest curs pretén formar els
alumnes en integració sociolaboral de persones amb especials dificultats per accedir a un treball,
sent la figura de l’especialista en integració laboral clau en l’èxit dels processos d’inserció.

Aquest curs va tindre una gran acollida per part de l’estudiantat, ja que van poder matricular-se 25
alumnes, encara que més de 20 van quedar en llista d’espera.

Inauguració curs de postgrau “Especialista en Integració Laboral” (20/09/2011)

Curs “Gestió bàsica de les entitats no lucratives” (VI edició)

Aquest curs 2011/2012 ha tingut lloc la VI edició del curs de formació superior “Gestió bàsica de
les entitats no lucratives”, organitzat per l’OCDS.

El curs es va desenvolupar els dies 20, 21, 27, 28 d’abril i 4, 5, 11 i 12 de maig de 2012 a la Llotja
del  Cànem,  a  través  de  sessions  teòriques,  seguides  de  supòsits  pràctics  basats  en  casos  reals.
Aquest  curs  té  per  objectiu  l’estudi  de  les  entitats  no  lucratives,  desenvolupant  els  aspectes
comptables, fiscals, així com la col·laboració empresarial i la gestió del voluntariat.

Els nombre d’assistents a aquest curs ha sigut de 20 d’alumnes. Aquest curs és convalidable per 1,5
crèdits de lliure configuració.


