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 Resolució de 10 de març de 2017,  del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la 
qual es convoca el Programa d’Intercanvi d’Estudiantat amb Amèrica Llatina per al 
curs 2017/18 
 
Amèrica Llatina és una àrea geogràfica tradicionalment relacionada amb l’àmbit cultural 
espanyol i amb la qual la Universitat Jaume I manté diferents convenis de col·laboració 
en matèries de docència i investigació des de la seua creació i també diversos programes 
d’intercanvi i mobilitat.  
 
Per aquest motiu, l’UJI continua impulsant el Programa d’Intercanvi d’Estudiantat amb 
Amèrica Llatina que es va posar en marxa el 2002. A més, des del Banco Santander, 
també s’ha manifestat el desig d’enfortir les relacions universitàries espanyoles amb 
països llatinoamericans. En aquest sentit, Banco Santander va signar el conveni de 
col·laboració per al “Programa Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander 
Universidades” amb finançament per a donar suport a la mobilitat d’estudiantat de grau 
En aquest sentit, gràcies a aquest suport econòmic i atès l’interès creixent de l’UJI 
d’augmentar les seues relacions amb universitats del Brasil, Argentina, Xile, Costa Rica i 
Uruguai, 
 
RESOLC:  
 
1. Convocar un concurs públic per a la concessió de places i ajudes per a estudiantat 
ixent dins del Programa d’Intercanvi d’Estudiantat amb Amèrica Llatina per al curs 
2017/18, a càrrec del centre de despesa VICIM L2, projecte 11G018, subprojecte 01, línia 
11092 i línia 00000 per un import global de 99.500 €.  
 
2. Publicar al web http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/ les bases de la convocatòria del 
Programa d’Intercanvi d’Estudiantat amb Amèrica Llatina per al curs 2017/18 que 
s’adjunten a l’annex 1 d’aquesta resolució.  
 
3. Recursos 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Castelló, en 
el termini de dos mesos a partir de l’endemà al de la seua publicació. 
No obstant això, contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar 
un recurs de reposició, davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes 
comptador des de l’endemà al de la seua publicació; en aquest cas no es pot interposar el 
recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat, mentre no recaiga una 
resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb els articles 123 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
El rector i per delegació de signatura (Resolució de 17 de juny de 2014), 
la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme. 
 
 
Immaculada Fortanet Gómez 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/
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Annex 1 
 

CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA D’INTERCANVI 
D’ESTUDIANTAT AMB AMÈRICA LLATINA PER AL CURS 
2017/18 
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CONVOCATÒRIA 2017/18 
 
 

1. Objecte de les bases  
 
L’objecte d’aquestes bases, en el marc general de la normativa vigent, és regular la 
concessió de places d’intercanvi i d’ajudes per a estudiantat ixent dins del Programa 
d’Intercanvi d’Estudiantat amb Amèrica Llatina per al curs 2017/18. 
 

2. Finalitat del Programa d’Intercanvi amb Amèrica Llatina 
 
El precursor del Programa d’Intercanvi amb Amèrica Llatina va ser el programa de 
beques per a realitzar estudis a la Universitat Autònoma de l’Estat de Mèxic que l’UJI 
va oferir des del curs 2002/03. La convocatòria per al curs 2006/07 va ser la primera 
vegada que va rebre el nom actual i es van oferir beques a diferents països d’Amèrica 
Llatina. 
 
L’objectiu del programa és la mobilitat de 37 estudiants i estudiantes de grau de 
l’UJI  a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estudis d’un semestre 
en virtut de convenis de cooperació signats amb aquest propòsit. La duració de l’estada 
ha de ser d’un semestre acadèmic, que obligatòriament ha de ser el segon del curs 
acadèmic 2017/18 per a totes les universitats. La pròrroga de l’estada està expressament 
exclosa del programa i, en tot cas, l’estada es considerarà finalitzada el 30 de setembre 
de 2018 per a tots els estudiants. A aquesta convocatòria s’incorporen tres noves 
universitats: la Universitat Tecnológica Metropolitana de Xile, la Universitat Católica 
d’Uruguai i la Universitat Federal de Pelotas a Brasil. 
 
En aquesta convocatòria per al curs 2017/18 la Universitat pot oferir fins a 37 
ajudes: 
 
S’ofereixen 14 ajudes de 3.000 euros patrocinades pel Banco Santander dins del 
“Programa Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades”,  que 
dotaran de finançament els catorze estudiants o estudiantes que de l’aplicació del 
barem de selecció obtinguen la millor puntuació, complisquen els requisits del 
programa del Banco Santander i facen l’estada en alguna de les universitats amb conveni 
amb el mateix Banc per a aquest programa. La Universitat Jaume I finança fins a 23 
ajudes de 2.500 euros.  
 

3. Requisits per participar en el programa 
 
Poden optar a les places les persones que reuneixen els requisits següents: 

a) Ser nacional o resident permanent a Espanya o en un país comunitari. 
b) Estar matriculat en una titulació a l’UJI en el curs 2016/17 a la finalització del 

termini de presentació de sol·licituds.  
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c) Haver superat en el moment de finalització del termini de presentació de la 
sol·licitud un total de 54 crèdits. 

c) Estar matriculat d’almenys 30 crèdits en el curs 2016/17  a la finalització del 
termini de presentació de sol·licituds. 

d)  Que dels crèdits superats 54 corresponguen a assignatures de primer curs d’una 
titulació o grau. 

e) Que en el moment de fer l’estada tinguen crèdits per cursar en el mateix grau. 
f) Tindre una nota mitjana d’expedient d’un mínim de 6,5 en el moment de fer la 

sol·licitud per a tots els graus, excepte per als graus de l’ESTCE, en els quals 
s’exigeix un mínim de 6. 

g) Que a la universitat de destinació hi haja titulacions afins a la que cursa 
l’estudiantat. És responsabilitat de l’estudiantat, abans de demanar la plaça, la 
comprovació de si hi ha estudis afins als seus (cal consultar el web de la 
universitat).  

h) Estar al dia en el pagament dels rebuts de matrícula reclamats per l’UJI. 
i) Tindre coneixements bàsics de portuguès (nivell A1) acreditats mitjançant 

certificat per a universitats del Brasil. Si no se’n tenen, l’estudiantat ha de 
realitzar un curs d’aquesta llengua abans de la partida i la concessió definitiva 
quedarà condicionada al compliment d’aquest requisit. Les sol·licituds de les 
persones que no acrediten aquest requisit seran considerades sempre 
posteriorment a aquelles que sí que el tinguen acreditat en el moment de 
presentar la sol·licitud. 

j) No haver gaudit d’una d’aquestes beques en convocatòries anteriors en el mateix 
grau. 

k) No haver renunciat fora del termini establert a una d’aquestes beques en 
convocatòries anteriors, excepte casos de força major. 

l) D’acord amb les bases del Banco Santander (www-becas-santander.com) per a 
poder ser adjudicatari d’una ajuda d’intercanvi del “Programa Becas 
Iberoamérica estudiantes de Grado” la persona benficiària, a més de complir 
els requisits anteriors, haurà d’haver obtingut almenys la meitat dels crèdits 
o superat els dos primers cursos de la seua titulació. Aquest requisit haurà de 
quedar acreditat a 15 de setembre de 2017. 

 

4. Procediment de presentació de sol·licituds i termini de presentació 
 
L’oferta de places i el formulari de sol·licitud es troba a la pàgina web de l’UJI, en l’enllaç 
IGLU, “Informació i Gestió”, apartat «Acadèmica. Programes de mobilitat». 
 
Per a participar en el programa l’estudiantat ha d’emplenar aquest formulari de 
sol·licitud. En seleccionar les places s’ha de tindre en compte que, adjudicada una plaça 
no es tornarà a la llista de suplents encara que es renuncie dins de termini. Els 
estudiants que sol·liciten alguna de les places de les universitats que figuren a l’apartat 
15 de la convocatòria hauran d’inscriure’s també a l’enllaç del programa “Becas 
Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades. España 2017” i  que 
figura al web www-becas-santander.com, dins del mateix termini de presentació 

../../../../../AppData/Local/Temp/Convocatoria%20Becas%20Santader%20Grado/www-becas-santander.com
../../../../../AppData/Local/Temp/www-becas-santander.com
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d’instàncies; la sol·licitud no es considerarà perfeccionada fins que no estiguen inscrits  
en els dos webs (UJI i Banco Santander). 
 
Es pot obtenir el reconeixement de tot tipus d’assignatures encara que les pràctiques 
d’empresa estan expressament excloses del programa. 
 
La sol·licitud s’ha de realitzar a través de l’IGLU, apartat «Acadèmica. Programes de 
mobilitat». S’ha d’emplenar el formulari d’inscripció. En fer la sol·licitud, el programa 
dóna un número de registre. Només quan es rep aquest número, la sol·licitud queda 
presentada.  
 
Aquelles persones que han de presentar documentació addicional a la sol·licitud han de 
traure una còpia impresa del formulari i presentar-la a l Registre General de la 
Universitat o per Registre telemàtic introduint el codi 16670 (si es fa virtual, és 

obligatori indicar el codi: 16670). La documentació que pot ser necessari adjuntar a la 
sol·licitud és un certificat de coneixement de portuguès en el cas que l’estudiantat tinga 
coneixements acreditables d’aquesta llengua i certificat de ser ambaixador o 
ambaixadora de l’UJI. 

Les sol·licituds de les persones interessades s’adjuntaran als documents i informacions 
determinats en la convocatòria, llevat que els documents exigits ja estigueren en poder 
de qualsevol òrgan d’aquesta Universitat, i en aquest cas  la persona sol·licitant podrà 
acollir-se al que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sempre que es faça constar la 
data i l’òrgan en què van ser presentats. No obstant en el supòsits excepcionals 
previstos en aquest art. 28 la Administració, podrà requerir als interessats la 
presentació dels documents originals. 

En tot cas, les sol·licituds es poden presentar en els registres i oficines referits a l’article 
16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques El termini de presentació de sol·licituds és el comprès entre 
els dies 14 de març i 4 d’abril de 2017. 
 

5. Instrucció i resolució del procediment 
 
5.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, se publicarà a la pàgina web de 
l’ORI http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/ una resolució provisional de persones admeses i 
excloses en aquest procediment selectiu. El termini per a corregir, o esmenar errors o 
omissions, serà de 10 dies hàbils a partir de la publicació. 
 
5.2. Una comissió de valoració portarà a terme la valoració i examen de les sol·licituds 
d’acord amb els criteris establerts en la clàusula 6a d’aquestes bases. La comissió de 
valoració estarà composta per la direcció acadèmica de l’ORI i una tècnica superior de 
l’ORI, a més de per una persona en representació de l’estudiantat designada pel Consell 
de l’Estudiantat i pels coordinadors o coordinadores d’intercanvi dels graus que hagen 
rebut sol·licituds. En tot cas, hi haurà d’haver, almenys, un coordinador o coordinadora 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/
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d’intercanvi de cada centre. Aquesta comissió emetrà una proposta de resolució de 
l’adjudicació de les ajudes. 
 
5.3. La resolució de concessió provisional l’emetrà el rector, sense perjudici de la 
delegació de firma de 17 de juny de 2014 a favor de la vicerectora d’Internacionalització, 
Cooperació i Multilingüisme. Aquesta resolució es publicarà a la pàgina web 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/. A partir d’aquesta publicació s’obrirà un termini de 
reclamacions de deu dies hàbils. Les reclamacions s’han de dirigir a l’ORI. 
 
Finalitzada la resolució de les reclamacions presentades es publicarà una resolució 
definitiva amb la relació d’adjudicataris i adjudicatàries. Contra aquesta resolució, que 
posarà fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació. 
 
No obstant això, contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar 
un recurs de reposició, davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes 
comptador des de l’endemà al de la seua publicació; en aquest cas no es pot interposar el 
recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat, mentre no recaiga una 
resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb els articles 123 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 

6. Criteris de valoració 
 
Per a la concessió d’aquestes ajudes, sempre que la persona interessada complisca els 
requisits exigits, es tindran en compte els criteris de valoració següents (que només 
s’aplicaran en el cas que el nombre de sol·licituds supere el nombre de places oferides): 
 

a) Expedient acadèmic, amb valoració de la nota mitjana ponderada amb la del 
grau d’origen (fins a 10 punts). 

b) Puntuació dels crèdits totals superats (fins a 2 punts). 
c) En el cas de places destinades a Brasil, coneixements de portuguès de nivell 

superior a A1 (fins a 2 punts). 
d) No haver realitzat o trobar-se en curs de cap mobilitat o intercanvi a la 

finalització del període de presentació de sol·licituds (2 punts). 
e) Tindre el 100% dels crèdits de primer curs superats a la finalització del període 

de presentació de sol·licituds (2 punts)  
f) Entrevista, si s’escau (amb un màxim de 5 punts). 
g) Haver participat en el “Programa d’Ambaixadors i Ambaixadores UJI”, tant de 

caràcter nacional com internacional  (0,25 punts). 
 
La comissió de valoració pot avaluar mitjançant una entrevista personal i sempre que 
siga motivada, les persones sol·licitants que amb la puntuació obtinguda en la fase de 
baremació més l’entrevista puguen accedir a l’ajuda. En tot cas, l’entrevista versarà 
sobre els mèrits aportats. 
 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/
http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/
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Amb les puntuacions obtingudes es confeccionarà una llista en ordre descendent, i 
s’assignarà a cada sol·licitud l’import de l’ajuda que li correspon, fins a l’esgotament del 
crèdit disponible. 
 

7. Quantia de l’ajuda 
 
7.1. Les persones beneficiàries poden rebre dos tipus d’ajuda: 
 
- Ajuda de 3.000 euros, que rebran els catorze estudiants o estudiantes que obtinguen 
millor puntuació i que obtinguen plaça en alguna de les universitats que figuren a 
l’apartat 15 d’aquesta convocatòria, a l’empara del conveni de col·laboració amb el Banco 
Santander dins del “Programa Becas Iberoamérica estudiantes de Grado”.  
- Ajuda de 2.500 euros que rebran els 23 estudiants o estudiantes següents que 
obtinguen millor puntuació i que obtinguen plaça en alguna de les universitats oferides 
en la convocatòria, procedents directament del pressupost de l’UJI. 
 
7.2. D’acord amb les bases del Banco Santander per al “Programa Becas Iberoamérica. 
Estudiantes de Grado”, per a poder ser adjudicatari d’una ajuda d’intercanvi d’aquest 
programa els beneficiaris, a més de complir els requisits d’aquesta convocatòria, 
hauran d’haver obtingut almenys la meitat dels crèdits o superat els dos primers 
cursos de la seua titulació.  Aquest requisit haurà de quedar acreditat a 15 de setembre 
de 2017. 
 
7.3. En aquesta convocatòria es poden finançar fins a un total de 37 ajudes, 14  
finançades pel Banco Santander i 23 per la Universitat Jaume I. 
 
7.4. Les persones beneficiàries estan exemptes del pagament de taxes acadèmiques a la 
universitat de destinació. 
 

8. Justificació  
 
8.1. Les ajudes es rebran en dos pagaments: el primer corresponent al 80% del total 
abans de la partida quan l’estudiantat òmpliga i lliure a l’ORI la sol·licitud de 
transferència que es troba a l’IGLU i acredite l’adquisició dels bitlles d’avió fins al lloc 
del destí, i el 20% restant a la tornada, quan es presenten els documents justificatius de 
l’estada. 
 
8.2. En el termini màxim d’un mes comptador des de la tornada, i en tot cas, abans del 
20 de setembre de 2018, l’estudiantat ha de presentar a l’ORI: 
- Certificat de tornada, signat i segellat per la universitat de destinació. 
- Taula de les despeses aproximades de la seua estada (disponible a l’ORI) 
- Enquesta de satisfacció que es troba a la pàgina web de l’ORI. 
 
8.3. Les despeses del viatge, visat, allotjament i manutenció, i també l’assegurança 
mèdica seran a càrrec de la persona beneficiària (vegeu també base 10, obligacions de 
l’estudiantat beneficiari d’una ajuda del Banco Santander). 
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9. Incompatibilitat amb altres programes i ajudes 
 
El fet d’haver gaudit d’una estada Erasmus, Amèrica del Nord, SICUE, Rússia, Austràlia, 
Japó i Malàisia a l’UJI no comporta incompatibilitat per a sol·licitar aquest programa. 
Tanmateix, en cas d’empat tindran preferència en l’assignació les persones que no hagen 
gaudit d’una d’aquestes ajudes.  
 

10. Obligacions de l’estudiantat beneficiari 
 
Com que la participació en el programa ja suposa l’acceptació total d’aquestes bases, les 
persones beneficiàries d’una plaça d’intercanvi amb Amèrica Llatina han de conèixer a 
més una sèrie d’obligacions a les quals específicament es comprometen pel fet de 
participar en el programa: 
 
1)  Conèixer les bases de la convocatòria i les instruccions per a les persones 
participants. 
 
2)  Complir les condicions per a gaudir de la beca, en els terminis establerts. 
 
3)  Complir l’objectiu i realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de les ajudes 
durant el segon semestre acadèmic del curs 2017/18, i en tot cas, dins del curs acadèmic 
2017/18.  
 
4)  Incorporar-se a la universitat de destinació en el termini màxim d’un mes des del 
començament de les classes en la universitat de destinació (que pot ser previ o posterior 
al començament de les classes a la Universitat Jaume I). 
 
5)  Superar almenys el 50% dels crèdits matriculats a la universitat de destinació. 
 
6) Comprovar l’existència d’estudis afins a la universitat de destinació abans de 
presentar la sol·licitud. 
 
7)  Acceptar o renunciar a la plaça en el termini establert en la resolució d’adjudicació i 
assistir a la reunió informativa que l’ORI organitzarà per als seleccionats. 
 
8) Comunicar la renúncia a la plaça a l’ORI, encara que siga fora del termini establert a 
l’ORI, i presentar-la pels Registres UJI (físic o electrònic). 
 
9) Mantenir contacte regular amb el seu tutor o tutora i realitzar conjuntament el 
contracte d’estudis i les seues modificacions abans dels terminis establerts en aquesta 
convocatòria. 
 
10) Comunicar a l’ORI l’arribada a la universitat de destinació. 
 
11) Demanar el certificat d’estada a la universitat de destinació i presentar-lo a l’ORI a la 
tornada, segons el que disposa la base 8 d’aquesta convocatòria. 
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12) Emplenar l’enquesta que es facilitarà a l’ORI en el moment de presentar el certificat 
d’estada. 
 
13) Emplenar la sol·licitud d’adaptació i reconeixement de crèdits de l’IGLU, i 
presentar-la, juntament amb el certificat de notes original de la universitat de 
destinació, al Registre General de la Universitat abans del 20 de setembre de 2018 per 
tal d’obtenir el reconeixement de crèdits i l’adaptació de les assignatures cursades i 
aprovades. 
 
14) Sol·licitar a l’ORI en els terminis establerts a les “Instruccions a l’estudiantat 
seleccionat” la possibilitat d’examinar-se a l’UJI de les assignatures suspeses a la 
universitat de destinació, si escau. 
 
15) Responsabilitzar-se de la cerca d’allotjament al país on estiga ubicada la universitat 
de destinació, així com de la gestió del viatge, dels tràmits del visat i de l’assegurança 
mèdica.  
 
16) Complir les obligacions acadèmiques mínimes de la universitat de destinació: 
assistir a classes, complir el període total d’estudis (arribar i partir en els terminis 
establerts al calendari acadèmic oficial), presentar-se a exàmens i complir les normes i 
reglaments. 
 
17) Complir les obligacions administratives mínimes amb la universitat de destinació, 
en particular, fer la inscripció prèvia i matrícula quan hi arribe. 
 
18) Complir les obligacions acadèmiques de l’UJI: revisar la matrícula una vegada haja 
estat bolcat el contracte d’estudis i pagar les taxes de matrícula corresponents. 
 
19) Justificar davant de l’òrgan que la concedeix el compliment dels requisits i 
condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que 
determinen la concessió o gaudi de l’ajuda en els termes que preveu aquesta 
convocatòria. 
 
20) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan que la concedeix, 
així com qualsevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de tota 
la informació que li siga requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
 
21) Comunicar a l’òrgan que la concedeix l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos que financen les activitats per a les quals es va obtindre l’ajuda. 
Aquesta comunicació ha d’efectuar-se tan prompte com es comunique i, en tot cas, 
abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts. 
 
22) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, fins i tot els 
documents electrònics, en la mesura que puguen ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 
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23) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en la base 11 d’aquesta 
convocatòria. 
 
24) Comunicar a l’òrgan que la concedeix les alteracions que es produïsquen en les 
circumstàncies i requisits subjectius i objectius tinguts en compte per a la concessió de 
l’ajuda, abans que finalitze el termini de realització de l’activitat o conducta per a la 
qual es va sol·licitar. 
 
25) Contractar una assegurança mèdica privada durant el període de realització de 
l’estada i acreditar-la a la universitat de destinació. 
 
26) Realitzar el curs de portuguès de nivell A1 en el cas de no poder acreditar el nivell 
per a estades a realitzar a Brasil. 
 
27) Presentar a l’ORI abans del 15 de desembre de 2017, còpia de la matrícula en un curs 
de portuguès de nivell A1, en el cas de places per a estudis al Brasil i quan aquest nivell 
no haja estat acreditat prèviament. 
 
28) Presentar a l’ORI abans del 15 de desembre de 2017, còpia del bitllet d’avió amb 
destinació al país on s’ubique la universitat adjudicada. 
 
29) Enviar escanejat i després presentar físicament a l’ORI el certificat d’incorporació a 
la universitat de destinació abans del 15 de març de 2018. 
 
30) Assistir eventualment a reunions de caràcter divulgatiu de la seua experiència 
d’intercanvi a requeriment de l’ORI. 
 
31) Estar dia en el pagament de les taxes de matrícula expedides i reclamades per la 
Universitat Jaume I durant tot el procés del programa d’intercanvi. 
 
32) Firmar a l’ORI el compromís de mobilitat del Programa d’intercanvi amb Amèrica 
Llatina 2017/18. 
 
33) Inscriure’s en el registre en línia de viatgers del Ministeri d’Afers estrangers com a 
desplaçat en el país de destinació: https://www.visatur.maec.es/viajeros/ per tal d’estar 
localitzable en el cas d’alguna emergència. 
 
34) Consultar http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/estudiant_uji/preparacio/ i preparar-se. 
Cal llegir “Preparació Complementària” 
 
35) Complir qualsevol altra obligació que puga derivar-se de l’aplicació d’aquestes 
bases. 
 
L’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions donarà lloc a la pèrdua i/o 
devolució de l’ajuda econòmica. 
 

https://www.visatur.maec.es/viajeros/
http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/estudiant_uji/preparacio/
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A més, l’estudiantat seleccionat que obtinga les ajudes vinculades al “Programa Becas 
Iberoamérica. Estudiantes de Grado” del Banco Santander han de complir també les 
obligacions següents: 
 
1) Part de la quantia de la beca assignada s’ha de destinar al pagament de la prima d’una 
assegurança especial comercialitzada pel Banco Santander que inclou la cobertura de 
mort i la invalidesa per accident, assistència en repatriació de cadàvers per qualsevol 
causa i reemborsament de despeses mèdiques per accident de la persona beneficiària de 
la beca. L’import d’aquesta assegurança, 180 €, es descomptarà automàticament de 
l’import total de la beca. 
2) L’estudiantat beneficiari rebrà l’import de l’ajuda en un compte obert al Banco 
Santander. En cas de no tindre un compte obert en aquesta entitat, la persona 
interessada n’ha d’obrir un abans de rebre l’ajuda. 
3) L’estudiant haurà  d’estar registrat al web www.becas-santander.com en el moment 
d’acceptar la plaça adjudicada, acceptar-la dins d’aquest mateix web i contractar 
l’assegurança oferida pel banc segons les instruccions que aquest li facilitarà. 
 
11. Incompliment i reintegrament 
 
11.1. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes o la pèrdua del dret a 
obtenir l’ajuda en els supòsits d’incompliment de les obligacions establides en la base 10 
i de qualsevol de les restants bases d’aquesta convocatòria. En tot cas, s’ha de procedir 
al reintegrament quan l’estudiantat no s’haja incorporat a la universitat de destinació en 
el termini màxim d’un mes des que hagen començat les classes a la universitat de 
destinació, o haja tornat abans de la finalització del semestre acadèmic per al qual es 
concedeix l’ajuda, excepte en casos de força major justificats convenientment a l’ORI. 
En els supòsits de no justificació la universitat pot iniciar les accions legals oportunes 
per a recuperar les quantitats atorgades. 
 
11.2. L’estudiantat beneficiari que ha de portar a terme el reintegrament total o parcial 
de l’ajuda ha de fer-ho mitjançant efectiu o xec nominatiu presentat a la Tresoreria de la 
Universitat Jaume I, situada a la segona planta de l’edifici del Rectorat, al Servei de 
Gestió Econòmica, o mitjançant transferència bancària dirigida a la Universitat Jaume I, 
on s’indique “Devolució de beca d’intercanvi amb Amèrica Llatina” al compte següent: 
ES78 0049 4898 90 2216091024.  
 

12. Informació per a les persones seleccionades 
 
12.1. Informació d’interès i comunicacions 
 
Tota la informació derivada d’aquesta convocatòria es publicarà al web:  
 http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/ 
 
Després de la publicació dels resultats, l’ORI convocarà una reunió informativa 
obligatòria per als seleccionats sobre qüestions pràctiques i facilitarà, mitjançant el web 
i el correu electrònic, instruccions detallades a les persones seleccionades. 

http://www.becas-santander.com/
../../../../../AppData/Local/Temp/ http:/ujiapps.uji.es/serveis/ori/
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12.2. Qüestions acadèmiques 
 
L’estada s’ha de realitzar obligatòriament durant el segon semestre acadèmic del curs 
2017/18, sense possibilitat de pròrroga. L’estudiantat té obligació d’estar a la universitat 
de destinació durant un mínim de cinc mesos, justificant convenientment la diferència. 
Durant l’estada a la universitat de destinació l’estudiantat hi ha de cursar una sèrie 
d’assignatures que poden ser reconegudes per crèdits del grau que cursa, sempre que 
complisca els requeriments per a aquest reconeixement.  
 
L’estudiantat ha d’estar matriculat a l’UJI de el grau relacionat amb l’intercanvi en el 
curs/semestre en què realitza l’estada (a través del contracte d’estudis) però estarà 
exempt del pagament de la matrícula a la universitat de destinació. 
 
L’estudiantat ha de cursar a la universitat de destinació un mínim de 18 i un màxim de 
30 crèdits ECTS.. En el cas que a l’estudiantat li queden menys crèdits per acabar el 
grau, podrà realitzar l’estada però cursant en destinació obligatòriament tots els crèdits 
que li falten per a acabar el grau i sempre que curse almenys 10 crèdits en total. 
 
 
12.3. Contracte d’estudis o acord acadèmic 
 
La part principal dels programes d’intercanvi és que els estudis cursats a la universitat 
de destinació siguen reconeguts. 
 
L’instrument que garanteix el reconeixement complet dels estudis realitzats a la 
universitat de destinació és l’acord acadèmic o contracte d’estudis, que és un document 
amb certes funcions: 
 

- És on es fa constar el pla d’estudis de l’estudiantat a la universitat de destinació 
(l’equivalència de les assignatures del centre d’origen i de destinació que formaran 
part del reconeixement). 
-  Després que estiga signat per totes les parts (tutor o tutora de l’UJI, tutor o tutora 
de la universitat de destinació i estudiantat) constitueix un compromís ferm per 
part de la universitat el reconeixement dels crèdits de l’UJI assenyalats, sempre que 
les corresponents assignatures de la universitat de destinació siguen aprovades. 

 
En el contracte d’estudis es poden reconèixer tot tipus d’assignatures, tenint en compte 
els criteris específics de reconeixement que tenen els graus, i excloses en tot cas les 
pràctiques d’empresa. Al contracte tampoc es podran incloure assignatures de primer 
curs d’un grau. 
 
És convenient, per tant que, quan siga seleccionat, l’estudiantat contacte amb el 
professorat tutor que li siga assignat per a conèixer els esmentats criteris i les 
possibilitats particulars de reconeixement d’aquestes assignatures. 
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13. Informació addicional 
 
13.1. Reunions informatives de l’ORI 
 
Si voleu conèixer i informar-vos de primera mà sobre el programa, assistiu a les reunions 
informatives que hem organitzat, a les que es donarà la mateixa informació: 
 
Dimarts 14 de març 
17:00 h  Aula HA1213AA de la FCHS 
 
Dimecres 15 de març  
12:00 Aula  TD1303AA de l’ESTCE 
 
13.2. Informació sobre el programa 
 
Convocatòria i oferta de places de l’UJI al web de l’ORI:  http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/ 

 

14. Oferta de places 
 

Universitat Places Graus 

Costa Rica: 

Universidad de Costa Rica 
(UCR) 

2 Tots, excepte el Grau en Disseny i 
Desenvolupament de Videojocs 

Uruguai: 

Universidad Católica de 
Uruguay  (UCU) 

2 Tots, excepte grau en Estudis Anglesos, 
grau en Traducció i Interpretació, grau en 
Arquitectura Tècnica, grau en Història i 
Patrimoni, grau en Humanitats: Estudis 
Interculturals, grau en Enginyeria 
Química, grau en Matemàtica 
Computacional, grau en Enginyeria en 
Disseny Industrial i Desenvolupament de 
Productes, grau en Enginyeria 
Agroalimentària i del Medi Rural, grau en 
Enginyeria Elèctrica grau en Medicina, 
grau en Infermeria, grau en Disseny i 
Desenvolupament de Videojocs, grau en 
Gestió i Administració Pública, grau en 
Educació Primària i grau en Educació 
Infantil. 

../../../../../AppData/Local/Temp/ http:/ujiapps.uji.es/serveis/ori/
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Universidad de la República 
(UREPU) 

2 Tots, excepte grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials, grau en Estudis 
anglesos, grau en Mestre o Mestra 
d’Educació Infantil i Primària i grau en 
Disseny i Desenvolupament de Videojocs. 

Xile:   

Universidad Mayor (UMAYOR) 3 Tots, excepte grau en Matemàtica 
Computacional, grau en Economia, grau 
en Traducció i Interpretació, grau en 
Química; grau en Disseny i 
Desenvolupament de Videojocs i grau en 
Enginyeria Química. 

Universidad de Santiago de 
Chile (USACH) 

2  Tots, excepte grau en Dret, grau en 
Relacions Laborals i Recursos Humans i 
grau en Disseny i Desenvolupament de 
Videojocs. 

Universidad Diego Portales 
(UDP) 

3 Tots, excepte grau en Enginyeria 
Agroalimentària i del Medi Rural, grau en 
Matemàtica Computacional, grau en 
Enginyeria Química, grau en Química; 
grau en Economia; grau Relacions 
Laborals i Recursos Humans, grau en 
Disseny i Desenvolupament de Videojocs i 
grau en Medicina. 

Universidad Tecnológica 
Metropolitana de Chile (UTEM) 

4 
 

Grau en Turisme, grau en Química, grau 
en Arquitectura Tècnica, grau en 
Administració d'Empreses, grau en 
Finances i Comptabilitat, grau en 
Enginyeria Química, grau en Enginyeria 
en Tecnologies Industrials, grau en 
Enginyeria Mecànica, grau en Enginyeria 
en Disseny Industrial i Desenvolupament 
de Productes, grau en Enginyeria 
Informàtica, grau en Enginyeria Elèctrica i 
grau en Gestió i Administració Pública. 

Brasil: 

Universidade Federal 
Fluminense (UFF) 

2 Tots, excepte grau en Medicina i grau en 
Traducció i Interpretació. 

Universidade Positivo 
(UNICENP) 

2 Tots, excepte grau en Matemàtica 
Computacional, graus en ADE, FICO, 
ECO; grau en Traducció i Interpretació, 
grau en Química i Enginyeria Química, 
grau en Disseny i Desenvolupament de 
Videojocs i grau en Medicina. 
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Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) 

2 Tots, excepte grau en Disseny i 
Desenvolupament de Videojocs 

Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel) 

2 Grau en Comunicació Audiovisual, grau 
en Periodisme, grau en Química, grau en 
Arquitectura Tècnica, grau en Economia, 
grau en Administració d’Empreses, grau 
en Història i Patrimoni, grau en 
Humanitats: Estudis Interculturals, grau 
en Mestre o Mestra d'Educació Infantil, 
grau en Mestre o Mestra d'Educació 
Primària, grau en Psicologia, grau en 
Enginyeria en Tecnologies Industrials, 
grau en Enginyeria Mecànica, grau en 
Matemàtica Computacional, grau en 
Enginyeria Informàtica, grau en 
Enginyeria Agroalimentària i del Medi 
Rural i grau en Enginyeria Elèctrica. 

Argentina: 

Universidad del Litoral (UNL) 4 Tots, excepte grau en Comunicació 
Audiovisual, grau en Periodisme; grau en 
Disseny i Desenvolupament de Videojocs i 
grau en Psicologia. 

Universidad del Museo Social 
Argentino (UMSA) 

2 Tots els graus de la FCHS excepte grau en 
Publicitat i Relacions Públiques, grau en 
Mestre o Mestra d’Educació Infantil i 
Primària; tots els graus de la FCJE i grau 
en Psicologia i grau en Disseny i 
Desenvolupament de Videojocs. 

Universidad Nacional del Sur 
(UNS) 

2 Tots, excepte grau en Comunicació 
Audiovisual, grau en Periodisme; grau en 
Economia, grau en Química; grau en 
Psicologia i grau en Medicina. I grau en 
Disseny i Desenvolupament de Videojocs. 

Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires  
(UNICEN) 

4 Tots, excepte grau en Traducció i 
Interpretació;  grau en Economia; grau en 
Psicologia i grau en Disseny i 
Desenvolupament de Videojocs. 

Universidad de la Cuenca del 
Plata (UCP) 

2 Tots, excepte grau en Enginyeria 
Agroalimentària i del Medi Rural; grau en 
Arquitectura tècnica, grau en 
Comunicació Audiovisual; grau en 
Periodisme; grau en Traducció i 
Interpretació; grau en Humanitats: 
Estudis Interculturals; i grau en Disseny i 
Desenvolupament de Videojocs. 
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Universidad de Belgrano 2  Tots, excepte grau en Matemàtica 
Computacional, grau en Disseny i 
Desenvolupament de Videojocs i  grau en 
Mestre o Mestra d’Educació Infantil i 
Primària. 

 
* Si hi ha una equivalència de titulacions o assignatures amb la universitat de 
destinació.  
 
Universidad de Costa Rica (San José, Costa Rica): www.ucr.ac.cr 
Universidad Mayor de Chile: www.umayor.cl 
Universidad Nacional del Litoral (Argentina): www.unl.edu.ar 
Universidad de la Cuenca del Plata (Argentina): www.ucp.edu.ar 
Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil): www.ufsc.br  
Universidad Nacional del Sur (Argentina): www.uns.edu.ar  
Universidad del Museo Social Argentino (Argentina): www.umsa.edu.ar 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina): 
www.unicen.edu.ar  
Universidad de Santiago de Chile: www.usach.cl 
Universidad Federal de Pelotas  (Brasil) : www.ufpel.br 
Universidade Positivo (Brasil): www.up.edu.br 
Universidade Federal Fluminense www.uff.br 
Universidad Diego Portales (Xile): www.udp.cl 
Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile www.utem.cl 
Universidad de Belgrano (Argentina): www.ub.edu.ar 
Universidad de la República (Uruguai): www.universidad.edu.uy 
Universidad Catolica de Uruguay  : www.ucu.edu,uy 
 

15. Relació d’universitats amb conveni amb el Banco Santander per a les 
beques del “ Programa Becas Iberoamérica estudiantes de Grado”. 
  

País Universitat 

Argentina Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

Argentina 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(UNICEN) 

Brasil Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Brasil Universidade Federal de Santa Catarina ( UFCS) 

Brasil Universidad Federal de Pelotas (UFPel) 

Xile Universidad Diego Portales (UDP) 

../../../../../AppData/Local/Temp/www.ucr.ac.cr
../../../../../AppData/Local/Temp/www.umayor.cl
../../../../../AppData/Local/Temp/www.unl.edu.ar
../../../../../AppData/Local/Temp/www.ucp.edu.ar
../../../../../AppData/Local/Temp/www.ufsc.br
../../../../../AppData/Local/Temp/www.uns.edu.ar
../../../../../AppData/Local/Temp/www.umsa.edu.ar
../../../../../AppData/Local/Temp/www.unicen.edu.ar
../../../../../AppData/Local/Temp/www.usach.cl
http://www.ufpel.br/
../../../../../AppData/Local/Temp/www.up.edu.br
../../../../../AppData/Local/Temp/www.uff.br
../../../../../AppData/Local/Temp/www.udp.cl
../../../../../AppData/Local/Temp/www.utem.cl
http://www.ub.edu.ar/
../../../../../AppData/Local/Temp/www.universidad.edu.uy
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Xile Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile (UTEM) 

Xile Universidad de Santiago de Chile (USACH) 

Xile Universidad Mayor (UMAYOR) 

Uruguai Universidad de la República (UREPU) 

 

16. Règim jurídic 
 
En tot allò no previst en aquestes bases s’actuarà segons el que disposen els preceptes 
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els preceptes del 
Decret de 26 de juny de 1991, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisenda pública 
de la Generalitat Valenciana i de les seues respectives normes de desenvolupament. 
Supletòriament s’aplicaran la resta de normes de dret públic i, si no n’hi havia, les 
normes de dret privat. 
 

17. Relació de coordinadors/es d’intercanvi 
 

GRAU COORDINADOR/A 
ADREÇA 
ELECTRÒNICA 

Grau en Administració 

d'Empreses 
Alba Puig Denia puiga@uji.es 

Grau en Arquitectura 

Tècnica 
Maria José Rua Aguilar rua@uji.es 

Grau en Comunicació 

Audiovisual  

María José Gámez 

Fuentes 
gamezf@uji.es 

Grau en Criminologia i 

Seguretat 
Diego González Ortiz diego.gonzalez@uji.es 

Grau en Dret  Diego González Ortiz diego.gonzalez@uji.es 

Grau en Economia Eva Camacho Cuena camacho@uji.es 

Grau en Eng. en Tec. 

Industrials 

Héctor Beltrán San 

Segundo 
hbeltran@uji.es 

Grau en Enginyeria 

Agroalimentària 
Aurelio Gómez Cadenas aurelio.gomez@uji.es 

mailto:puiga@uji.es
mailto:rua@uji.es
mailto:gamezf@uji.es
mailto:diego.gonzalez@uji.es
mailto:diego.gonzalez@uji.es
mailto:camacho@uji.es
mailto:hbeltran@uji.es
mailto:aurelio.gomez@uji.es
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Grau en Enginyeria 

Disseny Industrial 
Luis Cabedo Mas lcabedo@uji.es 

Grau en Enginyeria 

Elèctrica 
Carlos Ariño Latorre arino@uji.es 

Grau en Enginyeria 

Informàtica 
Ismael Sanz Blasco ismael.sanz@uji.es 

Grau en Enginyeria 

Mecànica 

Francisco Javier Andrés 

de la Esperanza 
fandres@uji.es 

Grau en Enginyeria 

Química 
Eliseo Monfort Gimeno monfortg@uji.es 

Grau en Estudis Anglesos Carolina Girón García gironc@uji.es 

Grau en Finances i 

Comptabilitat 
Belén Gil de Albornoz noguer@uji.es 

Grau en Gestió i 

Administració Pública 
Ricardo Chiva Cabedo rchiva@uji.es 

Grau en Història i 

Patrimoni 
Vicente Sanz Rozalén sanz@uji.es 

Grau en Humanitats: 

Estudis interculturals 
Irene Comins Mingol Irene.Comins@uji.es 

Grau en Infermeria M. Teresa Ribera Asensi mribera@uji.es 

Grau en Matemàtica 

Computacional 

Fernando Javier 

Hernando Carrillo 
carrillf@uji.es 

Grau en Medicina Ana M. Sánchez Pérez sanchean@uji.es  

Grau en Mestre o Mestra 

d’Educació Infantil  

Francisco José Alegre 

Ansuátegui  
falegre@uji.es 

Grau en Mestre o Mestra 

d’Educació Primària 
Paloma Palau Pellicer ppalau@uji.es 

Grau en Periodisme Amador Iranzo Montés iranzo@uji.es 

mailto:arino@uji.es
mailto:ismael.sanz@uji.es
mailto:monfortg@uji.es
mailto:rchiva@uji.es
mailto:sanz@uji.es
mailto:Irene.Comins@uji.es
mailto:mribera@uji.es
mailto:carrillf@uji.es
mailto:sanchean@uji.es
mailto:ppalau@uji.es
iranzo@uji.es
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Grau en Psicologia Azucena García Palacios azucena@uji.es 

Grau en Publicitat i 

Relacions Públiques 

M. Teresa Benlloch 

Osuna 
benlloch@uji.es 

Grau en Química  Vicente Moliner Ibáñez moliner@uji.es 

Grau en Relacions 

Laborals i Recursos 

Humans 

Ricardo Chiva Gómez rchiva@uji.es 

Grau en Traducció i 

Interpretació 
Alfred Michael Markey  markey@uji.es 

Grau en Turisme 
Jaume Llorens 

Monzonís 
jllorens@uji.es 

 
 

mailto:azucena@uji.es
mailto:benlloch@uji.es
mailto:moliner@uji.es
mailto:jllorens@uji.es

