
Benvolguts companys, 

Benvolgudes companyes, 

 

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat del Vicerectorat 

d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme i l’Oficina d’Inserció Professional i 

Estades en Pràctiques del Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa 

donaran inici a la IX Edició del Programa de Pràctiques Solidàries a Països Empobrits 

(PASPE) per al curs acadèmic 2017/18. 

 

Com sabeu, es tracta d’un programa de beques que va començar en el curs acadèmic 

2008/09 i que està dirigit al desenvolupament de pràctiques externes curriculars de les 

titulacions d’estudiantat de grau i màster a països del sud, sempre que el contingut de 

l’activitat pràctica o de treball de final de grau/màster estiga estretament vinculat a la 

cooperació universitària al desenvolupament. 

 

Les places oferides en altres edicions no són “places consolidades” a causa de les especials 

circumstàncies dels països contrapart (economies emergents i condicions de seguretat) i del 

dinamisme necessari que ha de caracteritzar un programa d’aquesta naturalesa. Per això, la 

vostra col·laboració és essencial en la identificació i proposta de les places que s’han 

d’oferir en aquesta IX edició. Us sol·licitem el vostre suport com a PDI pel que fa a la 

proposta d’entitats de destinació, en concret, a aquelles persones interessades a participar 

amb la proposta d’una plaça us demanem que ompliu la fitxa que s’envia adjunta a aquest 

missatge perquè es puguen valorar i avaluar les possibilitats de realització de pràctiques 

(sempre tenint en compte la disponibilitat pressupostària i la consideració de l’activitat com 

de cooperació universitària al desenvolupament), de manera que podem comptar per a cada 

una de les places amb el compromís del nostre PDI. 

 

Us recordem que el PDI proposant ha de tenir la previsió de crèdits de Pràctiques Externes 

curriculars o de Pràcticum en el seu POD (en el cas que la proposta siga de pràctiques en 

grau). 

 



A l’efecte de planificació podeu consultar la pàgina concreta del programa: 

http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/ 

https://www.uji.es/serveis/ocds/ 

 

  

La fitxa que us sol·licitem la podeu remetre a ocds@uji.es i per Registre General 

(assumpte: fitxa pràctiques solidàries a països empobrits) abans del 1 de desembre de 

2017 a les 24.00 hores. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

 

Una salutació ben cordial, 

 

Pilar García Agustín 
Vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa 
 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme 

 

M. Isabel Beas Collado 

Responsable de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques 

 

Carmen Lázaro Guillamón 

Directora de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 

 

 
 


