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ANNEXOS (disponibles en la web del Centre de Cooperació al Desenvolupament) 

1. Beques oferides en la convocatòria extraordinària del 2012 

2. Sol·licitud 

 

 

 

 

El termini de lliurament de les sol·licituds signades, juntament amb la documentació, finalitza el divendres 

10 de febrer de 2012 a les 13.30 hores.  

La documentació s'ha de lliurar en paper i signada, preferentment al Centre de Cooperació al Desenvolupament 

(edifici Nexus-6G, 4a planta, campus de Vera, 46022, València) o als registres generals dels campus de Vera, 

Alcoi i Gandia. 

http://www.upv.es/entidades/CCD/
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1. Què és el programa MERIDIES1? 

MERIDIES-cooperació és un programa de beques gestionat pel Centre de Cooperació al 

Desenvolupament (CCD) de la Universitat Politècnica de València (UPV).  

Les beques de cooperació MERIDIES estan destinades a estudiants de la UPV per a la realització de 

pràctiques en programes i projectes de cooperació per al desenvolupament en països del Sud, a través 

d'universitats, organitzacions no governamentals de desenvolupament, organismes internacionals, 

entitats socials i altres actors del sistema internacional de cooperació al desenvolupament. 

L'objectiu principal del programa MERIDIES és estimular el treball, en l'àmbit de la cooperació al 

desenvolupament, dels alumnes (futurs professionals) i del personal docent i investigador de la UPV (que 

participa com a tutor), de manera que les pràctiques dels alumnes puguen ser instruments útils 

d'educació en valors ètics i per al desenvolupament.  

MERIDIES estableix un marc perquè la Universitat puga estendre els vincles de col·laboració cap a 

aquelles entitats i institucions necessitades de col·laboració tècnica i les finalitats de les quals siguen 

l'eradicació de la pobresa i la desigualtat. Les pràctiques es converteixen així en espais per a la reflexió 

crítica i la recerca de solucions davant els desafiaments que presenta el món globalitzat al col·lectiu 

universitari. 

Les beques MERIDIES permeten als estudiants posar en pràctica els coneixements tècnics adquirits 

durant la formació, conèixer el treball que duen a terme els actors del sistema de cooperació internacional 

al desenvolupament, i generar sentiments de solidaritat i compromís davant els sectors més desfavorits 

de la població. 

Addicionalment, els alumnes que participen en el programa MERIDIES 2012 poden obtenir 4,5 ECTS (en 

el cas de les titulacions adaptades al nou format de l'EEES). 

 

                                                
1  MERIDIES significa sud en llatí.  
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2. Selecció dels candidats 

2.1. Requisits  

 Ser alumne o alumna matriculat d’una titulació de la UPV de grau o de postgrau oficial en el 

curs acadèmic 2011-2012. Queden exclosos alumnes de títols propis (matrícules del CFP) i 

alumnes d'intercanvi (Erasmus, Sèneca, etc.). S’hi poden presentar estudiants de titulacions 

de pla antic o del nou pla de l'EEES (graus i postgraus). 

 La titulació de l'estudiant ha de correspondre's amb la requerida per a la plaça a la qual es 

postula (vegeu l’annex 1 amb les pràctiques oferides), en el cas que així s'especifique en els 

termes de referència. Quan no siga requisit imprescindible una titulació acadèmica i es 

tinguen coneixements suficients per a realitzar les tasques proposades, es recomana 

presentar-se. 

 Tenir disposició per a participar en un programa d'aquestes característiques. 

 No haver gaudit en anys anteriors d'una beca PROMOE-COOPERACIÓ o d'una beca 

MERIDIES-cooperació. 

 Encara que no és un requisit excloent, tindran preferència els estudiants que no hagen 

obtingut en anys anteriors una ajuda del CCD (del Programa de Cooperació Modalitat 

Alumnat). 

 Tindrà preferència l’alumnat dels últims cursos de titulacions de grau (pla nou o antic) sobre 

l’alumnat de postgrau o els estudiants de primers cursos. 

2.2. Mèrits 

 El barem que s’utilitzarà en la preselecció dels estudiants serà el següent: 

 Mèrits Punts 

Carta de motivació  0,5 

Expedient acadèmic 3,5 

Adequació de l'estudiant al perfil sol·licitat 4 

Formació en cooperació al desenvolupament, voluntariat o 
participació social 1 

Participació en activitats de cooperació al desenvolupament, 
voluntariat o participació social 1 

TOTAL 10 
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Nota: en el cas que la comissió de selecció ho considere oportú, es poden realitzar entrevistes als 

candidats preseleccionats. 

 

3. Dotació econòmica  

Amb caràcter general, l'ajuda econòmica finançada sota el programa MERIDIES-cooperació és la següent: 

- Ajuda per al desplaçament: 800 euros 

- Ajuda per a allotjament i manutenció: 400 euros al mes 

- Vacunes i visats: 100 euros 

- Assegurança mèdica no farmacèutica 

Els pagaments es fan en dos terminis. El primer, quan la persona beneficiària de l'ajuda envia el 

justificant d'incorporació a la destinació (a l’alumnat seleccionat se li lliura un model de justificant). 

Aquest pagament inclou tota la quantia de l'ajuda, excepte l'últim mes de beca. El segon pagament (400 

euros) es realitza després de gaudir de la beca i està supeditat al lliurament d'un informe de l'estudiant 

sobre les tasques realitzades i a l'informe favorable de l'entitat que acull l'alumne o alumna en destinació, 

valorant el seu acompliment, així com la resta de documents que s'inclouen en l'apartat 5 d'aquesta 

convocatòria (obligacions dels beneficiaris). 

4. Durada 

L'estada és de 2 a 4 mesos, segons les places oferides (vegeu l’annex 1).  

5. Obligacions dels beneficiaris 

 Participar en el curs de formació per a becaris MERIDIES-cooperació impartit pel Centre de 

Cooperació al Desenvolupament. Es pot realitzar a València (el 29 i el 30 de març), a Gandia (el 25 

i el 26 d'abril) o a Alcoi (el 10 i l’11 de maig).  

 Assistir a la IV Trobada de Projectes i Pràctiques de Cooperació al Desenvolupament, que se 

celebrarà al març a la UPV. 

 En el termini d'un mes des del retorn, els alumnes han de lliurar al Centre de Cooperació al 

Desenvolupament la documentació següent: 
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o Enquesta de valoració de les pràctiques (segons el model que es lliurarà als estudiants 

seleccionats). 

o Entre 3 i 10 fotografies en format electrònic del projecte desenvolupat. 

o Informe explicatiu sobre les tasques realitzades (es lliurarà un model d'informe als alumnes 

seleccionats). 

o Targetes d'embarcament del vol i factures de vacunes i visats. 

 Presentar el treball realitzat durant l'estada a la Trobada de PFC i Pràctiques de Cooperació al 

Desenvolupament que es realitze l'any pròxim i que servisca de formació per als alumnes 

seleccionats en la convocatòria 2013. 

6. Sol·licituds i gestió de la beca 

6.1. Per a poder participar en aquest programa, els estudiants interessats han de complir els requisits 

citats en l'apartat 2.1. 

6.2. L'estudiant ha de triar entre les places oferides que més s'ajusten al seu perfil (vegeu les 

destinacions a l’annex 1). Es poden sol·licitar fins a un màxim de tres places diferents (vegeu el 

model de sol·licitud a l’annex 2). Els termes de referència poden emplenar-se en castellà o 

valencià, però cal tenir en compte que les contraparts en les destinacions també realitzen 

conjuntament la selecció, per la qual cosa es recomana traduir-los al castellà si es presenten en 

valencià. 

6.3. L'aspirant a una beca NO POT posar-se en contacte prèviament amb la contrapart. 

L'incompliment d'aquesta norma és motiu d'exclusió en el procés de selecció. 

6.4. Una vegada l'aspirant ha emplenat tots els apartats, ha de signar la sol·licitud, imprimir-la i 

lliurar-la en paper al Centre de Cooperació al Desenvolupament, juntament amb la 

documentació següent:  

- Currículum: els mèrits que no s'acrediten no es tindran en compte; així que es recomana 

lliurar fotocòpies de tot allò que s'esmente en el CV, especialment de formació en cooperació o 

de participació social. 

- Expedient acadèmic: ha d'estar actualitzat i ser només de la titulació en la qual s'està 

inscrit en l'actualitat. S'ha d'imprimir directament de la intranet, i no és necessari que porte el 

segell de la teua escola o una confrontació. 
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- Fotocòpia del DNI o NIE per a alumnes estrangers.  

- Acreditació de participació en activitats de cooperació al desenvolupament, voluntariat i 

participació social.  

- Acreditació de formació en activitats de cooperació al desenvolupament, voluntariat i 

participació social.  

- Carta de motivació: en el cas de presentar-se a més d'una plaça, una carta específica per a 

cada destinació sol·licitada. 

El termini de lliurament al Centre de Cooperació al Desenvolupament de les sol·licituds 

signades, juntament amb la documentació, finalitza el divendres 10 de febrer de 2012, a les 

13.30 hores. 

No es podrà lliurar cap tipus de justificant una vegada finalitze el termini. Tot allò especificat 

en el CV que no s’acredite amb certificats no serà tingut en consideració pel comitè de selecció. 

Les sol·licituds han de lliurar-se personalment al Centre de Cooperació al Desenvolupament 

(Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, edifici Nexus, 4a planta, 46022, 

València) o als registres generals dels campus de Vera, Alcoi i Gandia. 

6.5. El pas següent per a ser becari o becària MERIDIES és ser preseleccionat pel Centre de 

Cooperació al Desenvolupament per a una destinació concreta. La preselecció la realitzarà 

conjuntament la comissió permanent del CCD i la institució que acull l'estudiant, utilitzant els 

barems de l'apartat 2.2.  

El Centre de Cooperació al Desenvolupament publicarà en la seua pàgina web 

(www.accd.upv.es) les beques i destinacions assignades.  

L’alumnat seleccionat com a candidat a una beca MERIDIES ha d'enviar una carta d'acceptació 

signada al Centre de Cooperació, en el termini d'una setmana des de la comunicació de la 

selecció. Es facilitarà un model de carta a les persones seleccionades pel CCD. En el cas de no 

lliurar-la, s'entendrà que renuncien a la destinació assignada i a l'ajuda associada. 

6.6. Una vegada assignades les places i rebudes les cartes d'acceptació, és responsabilitat de l'alumne 

o alumna: 

- Obtenir el visat corresponent que li permeta l’estada legal al país de destinació.  
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- Informar-se de les condicions sanitàries i mèdiques del país o zona de destinació, i prendre 

les precaucions necessàries. 

- Obligatòriament cada alumne ha de tramitar una assegurança mèdica en la companyia i 

pòlissa indicada i finançada pel CCD. 

6.7. Encara que no és l'habitual, en ocasions un alumne o alumna de la UPV pot no ser acceptat en la 

destinació per diversos motius: canvis en la política de cooperació, problemes en el país, motius 

de seguretat, finalització del projecte de cooperació, falta de recursos, etc. Aquests casos 

s'entenen com de força major i, en conseqüència, el Centre de Cooperació al Desenvolupament 

cancel·la la destinació afectada per aquestes causes.  

6.8. Una vegada l'alumne o alumna se incorpora en la destinació, ha d'enviar (preferentment escanejat 

a: ccd@upvnet.upv.es) el justificant d'incorporació al CCD (es lliurarà un model als alumnes 

seleccionats), que tramitarà els pagaments associats a aquesta. 

6.9. En el cas que en tornar no es lliuren al CCD els documents requerits en aquesta convocatòria o 

que l'informe de l'entitat on realitza les pràctiques no siga favorable, l'estudiant no es podrà 

presentar en successives convocatòries del CCD, ni se li abonarà el pagament de l'últim mes de 

l'ajuda mensual. 

 

 

 

Manuel J. Ramírez Blanco 

Director del Centre de Cooperació al Desenvolupament 

 
 

València, 5 de gener de 2012 

 
 
 
 

 


