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0. Introducció. Per què una guia d’ús?
El Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) es crea l’any 2001 com un lloc de trobada i reflexió a
disposició de la comunitat universitària interessada a adquirir un compromís amb una realitat social cada
vegada més desigual. El CCD actua de catalitzador de les actituds solidàries del col·lectiu universitari tot
instrumentalitzant i potenciant la cooperació amb els sectors més desfavorits de la població, tant al nord
com al sud.
Té la missió de desenvolupar estratègies d’acció que fomenten la solidaritat i la participació activa en la
comunitat universitària davant dels problemes de desigualtat tot promovent el compromís solidari de la
Universitat amb el fi darrer d’assolir un desenvolupament humà sostenible.
Per què una guia d’ús?
Actualment, el treball del CCD s’estructura en diversos eixos de treball: formació, participació, voluntariat o
suport a la comunitat universitària en tot allò relacionat amb la cooperació al desenvolupament. Això fa que
siguen molts els programes, els projectes o les activitats que el Centre coordina o ofereix a totes les
persones usuàries potencials.
Aquest document pretén ser una guia d’aquestes iniciatives, de manera que qualsevol persona que s’acoste
al CCD puga entendre i conèixer, en un temps raonable, el treball que desenvolupa el Centre. Per facilitar la
participació en aquestes iniciatives a la persona usuària segons les expectatives i les necessitats que té, s’hi
descriuen els objectius, els terminis o les metodologies de cada una de les accions proposades des del
CCD.
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1. Participació en projectes de cooperació al desenvolupament
El CCD fomenta la participació de la comunitat universitària en projectes vinculats amb la cooperació al
desenvolupament tot facilitant estades a altres països o l’accés a recursos destinats a la sensibilització. Per
a la consecució d’aquest objectiu prioritari es convoquen i coordinen anualment diferents modalitats de
beques o ajudes destinades a l’alumnat oficial de la UPV (no s’hi tindran en compte estudiants amb
programes o beques d’intercanvi ni alumnat de títols propis) i al personal PAS i PDI, a més de difondre i
gestionar, a la Universitat, altres propostes externes.

1.1.

Participació com a alumnat

1.1.1. Beques Meridies

Objectius
L’objectiu principal del programa de beques Meridies és estimular el treball, en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament, de l’alumnat (futurs professionals) i del personal docent i investigador de la UPV (que hi
participa com a tutor), de manera que les pràctiques de l’alumnat puguen ser instruments útils d’educació
en valors ètics i per al desenvolupament.

Les beques Meridies permeten als estudiants posar en pràctica els coneixements tècnics adquirits durant la
seua 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.
Meridies estableix un marc perquè la Universitat puga estendre els vincles de col·laboració envers les
entitats i institucions necessitades de col·laboració tècnica les finalitats de les quals siguen l’eradicació de la
pobresa i la desigualtat.
Persones destinatàries
Les beques de cooperació Meridies estan destinades a estudiants de la UPV perquè puguen dur a terme
pràctiques en programes i projectes de cooperació per al desenvolupament en països del sud, per mitjà
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d’universitats, organitzacions no governamentals de desenvolupament, organismes internacionals, entitats
socials i altres actors del sistema internacional de cooperació al desenvolupament.
Terminis

La convocatòria de les beques Meridies té caràcter anual, i roman oberta, normalment, al començament de
l’any. S’aconsella visitar amb regularitat la web del CCD o mantenir-se informat a través de les xarxes
socials per conèixer les condiciones i les dates exactes de la convocatòria.
Les pràctiques es faran durant l’any en què es publica la convocatòria, i comprenen un període entre dos i
cinc mesos. Tant la data de començament com el període de participació són diferents per a cada una de
les places que s’hi ofereixen, i es detallen a través de la mateixa convocatòria.
Metodologia i finançament

Amb caràcter anual, el Centre de Cooperació al Desenvolupament obri la convocatòria per a les beques
Meridies i facilita una llista de pràctiques que s’han de dur a terme, incloent-hi la destinació, la contrapart,
els terminis, el perfil i el tutor de la pràctica. L’alumnat ha de presentar, en forma i termini, la sol·licitud
corresponent a través de la plataforma AIRE, segons el que recull la convocatòria, tot indicant, per ordre de
prioritat, tres de les destinacions que s’hi ofereixen.

Una vegada que expire el termini per a la presentació de sol·licituds, és la Comissió Permanent del CCD
l’encarregada d’assignar les places segons els criteris establits: expedient acadèmic, adequació del perfil a
la plaça sol·licitada, participació i formació en activitats de cooperació al desenvolupament, voluntariat o
participació social i carta de motivació. En l’apartat de formació d’aquest document s’enumeren opcions per
a ampliar i focalitzar coneixements relacionats amb la cooperació al desenvolupament. Tot el que
s’especifique en el currículum, però que no es demostre per mitjà de certificats, no es prendrà en
consideració.
Les ajudes tenen una dotació econòmica de 400 euros mensuals, a més d’una ajuda per al desplaçament,
el visat, les vacunes i l’assegurança mèdica no farmacèutica.
De manera addicional, l’alumnat que participe en el programa Meridies pot obtenir 4,5 ECTS (en el cas de
les titulacions adaptades al nou format de l’EEES). De la mateixa manera, hi ha la possibilitat que la persona
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participant base el seu projecte de final de carrera en les pràctiques d’aquest programa. En aquest cas, és
el tutor de la beca qui ha de decidir si les activitats que s’han de dur a terme es poden ajustar als requisits
que exigeix un projecte d’aquesta mena.

ENLLAÇOS:
Convocatòries anteriors
Destinacions 2013
Trobades de Projectes i Pràctiques de Cooperació al Desenvolupament
1.1.2.

Programa de cooperació al desenvolupament

Objectius
Fomentar la participació de la comunitat universitària en programes i projectes de cooperació al
desenvolupament l’objectiu dels quals siga contribuir a la millora de les condiciones de vida de les
poblacions més vulnerables i marginades de països empobrits, i també fomentar les activitats que
contribuïsquen a la consecució dels objectius de desenvolupament del mil·lenni (ODM), a la realització
efectiva dels drets humans i a la participació social de la comunitat universitària.
Són objecte de finançament les activitats següents:

Executar determinats treballs en un programa o projecte de cooperació al desenvolupament en
col·laboració amb una universitat, ONGD o organisme internacional vinculat al sistema internacional de
cooperació al desenvolupament.

Persones destinatàries
Les ajudes del programa Cooperació estan destinades a l’alumnat de la UPV perquè puguen dur a terme
pràctiques en programes i projectes de cooperació per al desenvolupament en països del sud, per mitjà
d’universitats, organitzacions no governamentals de desenvolupament, organismes internacionals, entitats
socials i altres actors del sistema internacional de cooperació al desenvolupament.

Terminis
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La convocatòria del programa de cooperació al desenvolupament té caràcter anual, i roman oberta,
generalment, durant els mesos d’abril i maig. S’aconsella visitar amb regularitat la web del CCD o mantenirse informat a través de les xarxes socials per conèixer les condiciones i les dates exactes de la
convocatòria.
Les acciones es faran durant l’any en què es publica la convocatòria. Tant la data de començament com
el període de realització s’han d’indicar en la sol·licitud corresponent.

Metodologia i finançament

Amb caràcter anual, el Centre de Cooperació al Desenvolupament obri la convocatòria per al programa de
cooperació al desenvolupament. L’alumnat ha de presentar, en forma i termini, la sol·licitud corresponent a
través de la plataforma AIRE, tot explicitant les activitats que s’han de dur a terme, així com els terminis,
la destinació, el tutor, la contrapart i els objectius de les activitats. Per tant, i a diferència de les beques
Meridies, la persona sol·licitant és l’encarregada de cursar una proposta completa al CCD, sia per a
participar en programes de cooperació o per a l’organització d’activitats de sensibilització o formació al
nostre territori.

Una vegada que expire el termini per a la presentació de sol·licituds, és la Comissió Permanent del CCD
l’encarregada d’assignar les places segons els criteris establits: adequació als objectius de la
convocatòria; qualitat general de l’activitat; sinergies amb l’acompliment professional de la persona
sol·licitant a la UPV; contribució de la proposta al desenvolupament humà; prioritats geogràfiques; aportació
d’altres institucions; pressupost d’acord amb l’acció que s’ha de dur a terme; col·laboració amb ONGD,
universitats i altres actors del sistema internacional de cooperació; viabilitat i sostenibilitat de l’acció;
currículum, i experiència en cooperació per al desenvolupament de la persona sol·licitant. En l’apartat de
formació d’aquest document s’enumeren opcions per a ampliar coneixements relacionats amb la cooperació
al desenvolupament. Tot el que s’especifique en el currículum, però que no es demostre per mitjà de
certificats, no es prendrà en consideració.
Les ajudes tenen una dotació econòmica de 1.200 euros, a més d’una ajuda per a la tramitació del visat,
les vacunes i l’assegurança mèdica no farmacèutica.
ENLLAÇOS:
Convocatòries anteriors
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Trobades de Projectes i Pràctiques de Cooperació al Desenvolupament
1.1.3.

Programa de voluntariat universitari a les Nacions Unides

Objectius

El programa espanyol de voluntariat universitari a les Nacions Unides davant els objectius de
desenvolupament del mil·lenni és fruit de la col·laboració entre les universitats públiques espanyoles i les
Nacions Unides i està finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament (AECID).

Fins avui, més de 200 estudiants han participat en projectes de distinta índole relacionats amb la consecució
dels objectius de desenvolupament del mil·lenni (ODM): medi ambient, salut, educació, noves tecnologies,
gènere, prevenció de riscos, etc., en diferents programes, projectes i agències de les Nacions Unides a
països en desenvolupament.
Persones destinatàries
El programa està destinat a la totalitat de l’alumnat de les universitats col·laboradores. En el cas del CCD,
s’ofereixen les places a l’alumnat oficial de la UPV (no s’hi tindran en compte estudiants amb programes o
beques d’intercanvi ni alumnat de títols propis) que complisca els requisits següents:
Tenir complits 25 anys en el moment d’incorporar-se al lloc.
Tenir un nivell alt d’anglès. S’ha de demostrar adjuntant un certificat o per mitjà d’una entrevista.
Tenir experiència o interès en la cooperació al desenvolupament i en el voluntariat.
Complir els requisits tècnics específics del lloc sol·licitat.
Tenir una gran capacitat d’adaptació i habilitats interculturals.
Tenir una gran motivació i una forta capacitat de compromís.
Tot el que s’especifique en el currículum, però que no es demostre per mitjà de certificats, no es prendrà en
consideració.
Terminis
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La convocatòria del programa de voluntariat de les Nacions Unides té caràcter anual, i roman oberta,
generalment, durant els mesos de l’època estival. S’aconsella visitar amb regularitat la web del CCD o
mantenir-se informat a través de les xarxes socials per conèixer les condiciones i les dates exactes de la
convocatòria.
La participació es duu a terme a través de l’enviament de persones voluntàries universitàries, que durant sis
mesos s’han d’incorporar a un projecte de voluntariat enfocat envers alguna de les àrees de
desenvolupament en què es concreten els objectius de desenvolupament del mil·lenni. La incorporació a la
destinació es durà a terme al llarg del quart trimestre de l’any.
Metodologia i finançament
Es tracta d’un programa de caràcter estatal en el qual participen les diferents universitats públiques
espanyoles, per això l’alumnat de totes aquestes universitats té accés a les places que s’hi ofereixen. En
aquest cas, la labor del CCD és dur a terme un filtratge previ entre les persones sol·licitants de la UPV i
traslladar a la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), institució coordinadora del programa, la llista que
resulte d’aquest filtratge.
La convocatòria, de caràcter anual, detalla una llista de pràctiques que s’han de dur a terme, incloent-hi
la destinació, la contrapart, els terminis i el perfil de la pràctica. L’alumnat ha de presentar, en forma i
termini, la sol·licitud corresponent segons el que s’especifica en la convocatòria tot triant, per ordre de
prioritat, tres de les destinacions que s’hi ofereixen.
La coordinadora del programa (UAM) és l’encarregada d’assignar les places segons els criteris establits i
el resultat de les entrevistes corresponents.
Les beques tenen una dotació econòmica de 850 euros mensuals, a més d’una assegurança mèdica i de
responsabilitat civil, despeses de viatge al país de destinació i despeses d’instal·lació al país de destinació
(850 €).
1.1.4.

Convocatòria d’educació per al desenvolupament, la sensibilització i la participació social

Objectius
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L’objectiu de la convocatòria és donar suport a activitats realitzades per membres de la comunitat
universitària la finalitat de les quals siga impulsar els valors de solidaritat a la universitat, sensibilitzar la
societat sobre les causes de la pobresa i les desigualtats entre el nord i el sud, fomentar el
desenvolupament humà sostenible i la justícia social, així com afavorir iniciatives que promoguen la
participació social de la comunitat universitària.
Són objecte d’ajuda les activitats següents:

Realització de xarrades, jornades, conferències, exposicions, etc.
Cursos i tallers específics per a la formació i sensibilització de la comunitat universitària.
Publicació de materials relacionats amb la sensibilització, l’educació per al desenvolupament i la
participació social.
Altres activitats: es poden presentar altres accions que complisquen amb els objectius d’aquesta
convocatòria.
Persones destinatàries

Poden participar en aquest programa (en modalitats diferents) tots els membres de la comunitat
universitària: personal docent i investigador (PDI); personal d’administració i serveis (PAS); estudiants
matriculats de manera regular, i becaris de la UPV.
Terminis
La convocatòria d’educació per al desenvolupament (EpD), sensibilització i participació social té caràcter
anual, i roman oberta, generalment, durant els primers mesos del curs corresponent. Les activitats que
reben suport des de la convocatòria s’han de desenvolupar durant el transcurs de l’esmentat curs acadèmic.
S’aconsella visitar amb regularitat la web del CCD o mantenir-se informat a través de les xarxes socials per
conèixer les condiciones i les dates exactes de la convocatòria.
Metodologia i finançament
La convocatòria d’EpD, sensibilització i participació social té caràcter anual. La sol·licitud corresponent s’ha
de presentar, en forma i termini, tot explicitant les activitats que s’han de dur a terme i el pressupost que
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hi ha associat, i ha d’anar acompanyada del currículum i de l’expedient acadèmic de la persona sol·licitant,
a més d’una carta d’un PDI que done suport a la proposta.

Una vegada que expire el termini per a la presentació de sol·licituds, és la Comissió Permanent del CCD
l’encarregada d’assignar les ajudes segons els criteris establits:
Adequació als objectius proposats en la convocatòria.
Qualitat general de l’activitat.
Pressupost d’acord amb l’acció que s’ha de dur a terme.
Activitats vinculades a altres accions de cooperació al desenvolupament o participació social dutes a
terme a la UPV.
Col·laboració amb associacions, ONGD i altres actors del sistema internacional de cooperació,
especialment amb les entitats que tinguen vincles permanents amb la UPV.
Prioritats geogràfiques.
Repercussió de l’acció en la sensibilització de la comunitat universitària.
Sinergies entre diferents serveis, escoles, departaments, etc. de la UPV.
Viabilitat i sostenibilitat de l’acció.
Experiència de cooperació i participació social de la persona sol·licitant.
La persona sol·licitant ha de presentar un pressupost de l’activitat, sense que la quantitat total sol·licitada
excedisca els 2.000 euros. Les despeses imputables són aquestes:

Publicacions.
Material de difusió.
Material fungible audiovisual.
Despeses de transport.
Despeses de personal: honoraris i despeses associades (desplaçaments, allotjament, manutenció).
ENLLAÇOS:
Convocatòries anteriors
Sol·licitud 2013

1.2.

Participació com a personal docent i investigador (PDI) o d’administració i serveis
(PAS)
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1.2.1.

Convocatòria d’educació per al desenvolupament, la sensibilització i la participació social

Objectius
L’objectiu de la convocatòria és donar suport a activitats realitzades per membres de la comunitat
universitària la finalitat de les quals siga impulsar els valors de solidaritat a la universitat, sensibilitzar la
societat sobre les causes de la pobresa i les desigualtats entre el nord i el sud, fomentar el
desenvolupament humà sostenible i la justícia social, així com afavorir iniciatives que promoguen la
participació social de la comunitat universitària.
Són objecte d’ajuda les activitats següents:

Realització de xarrades, jornades, conferències, exposicions, etc.
Cursos i tallers específics per a la formació i sensibilització de la comunitat universitària.
Publicació de materials relacionats amb la sensibilització, l’educació per al desenvolupament i la
participació social.
Altres activitats: es poden presentar altres accions que complisquen amb els objectius d’aquesta
convocatòria.
Persones destinatàries

Poden participar en aquest programa (en modalitats diferents) tots els membres de la comunitat
universitària: personal docent i investigador (PDI); personal d’administració i serveis (PAS); estudiants
matriculats de manera regular, i becaris de la UPV.
Terminis
La convocatòria d’educació per al desenvolupament (EpD), sensibilització i participació social té caràcter
anual, i roman oberta, generalment, durant els primers mesos del curs corresponent. Les activitats que
reben suport des de la convocatòria s’han de desenvolupar durant el transcurs de l’esmentat curs acadèmic.
S’aconsella visitar amb regularitat la web del CCD o mantenir-se informat a través de les xarxes socials per
conèixer les condiciones i les dates exactes de la convocatòria.
Metodologia i finançament
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La convocatòria d’EpD, sensibilització i participació social té caràcter anual. La sol·licitud corresponent s’ha
de presentar, en forma i termini, tot explicitant les activitats que s’han de dur a terme i el pressupost que
hi ha associat, i ha d’anar acompanyada del currículum de la persona sol·licitant, i d’una carta de suport del
director d’àrea, de servei o de departament a què pertany la proposta.

Una vegada que expire el termini per a la presentació de sol·licituds, és la Comissió Permanent del CCD
l’encarregada d’assignar les ajudes segons els criteris establits:

Adequació als objectius proposats en la convocatòria.
Qualitat general de l’activitat.
Pressupost d’acord amb l’acció que s’ha de dur a terme.
Activitats vinculades a altres accions de cooperació al desenvolupament o participació social dutes a
terme a la UPV.
Col·laboració amb associacions, ONGD i altres actors del sistema internacional de cooperació,
especialment amb les entitats que tinguen vincles permanents amb la UPV.
Prioritats geogràfiques.
Repercussió de l’acció en la sensibilització de la comunitat universitària.
Sinergies entre diferents serveis, escoles, departaments, etc. de la UPV.
Viabilitat i sostenibilitat de l’acció.
Experiència de cooperació i participació social de la persona sol·licitant.
La persona sol·licitant ha de presentar un pressupost de l’activitat, sense que la quantitat total sol·licitada
excedisca els 2.000 euros. Les despeses imputables són aquestes:

Publicacions.
Material de difusió.
Material fungible audiovisual.
Despeses de transport.
Despeses de personal: honoraris i despeses associades (desplaçaments, allotjament, manutenció).

ENLLAÇOS:
Convocatòries anteriors
Sol·licitud 2013
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2. Formació
El CCD, amb l’objectiu de desenvolupar estratègies d’acció que fomenten la solidaritat i la participació activa
en la comunitat universitària, i amb la finalitat darrera d’assolir un desenvolupament humà sostenible,
presta una atenció especial a l’enfortiment de la formació vinculada a la cooperació al desenvolupament.
Per a això, posa a disposició de la comunitat universitària el seu propi programa formatiu, alhora que facilita
l’accés a altres propostes del nostre entorn.

2.1.

Formació interna destinada a la comunitat universitària en general

2.1.1.

Programa formatiu del Centre de Cooperació al Desenvolupament

Objectius i continguts
El programa formatiu del CCD té com a objectiu la formació de la comunitat universitària en temàtiques
rellevants per a la millora del desenvolupament humà i la consecució dels objectius de desenvolupament
del mil·lenni. El programa pretén oferir una formació bàsica sobre tres temàtiques fonamentals:

Voluntariat per a la transformació social.
Cooperació internacional per al desenvolupament.
Tecnologies per al desenvolupament humà.

A més a més, el programa cerca trobar sinergies en els trets característics de la nostra universitat: marcada
orientació tecnològica, presència d’organitzacions de voluntariat en la mateixa comunitat universitària, i bona
relació amb ONG i ONGD de l’entorn.
L’oferta formativa es concreta en dos formats: cursos curts de 8 hores de durada i cursos llargs de 50 hores
(21 hores presencials), que per al curs 2012-2013 van ser aquests:
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BLOC DE VOLUNTARIAT PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL
La Xarxa d’organitzacions, formada per entitats socials de la UPV, participa en el disseny i la impartició dels
tres cursos independents d’aquest bloc.
VOLUNTARIAT CRÍTIC. IDEES PER A LA PARTICIPACIÓ LOCAL (8 h; 25 i 26 d’octubre del 2012)

Aquest curs està pensat per a persones a qui agradaria canviar algunes de les coses que les envolten,
però que no saben com ni amb qui, o simplement mai no s’hi han posat. Utilitzant metodologies
participatives, el curs cerca ser un procés de facilitació en què les persones que hi participen analitzen de
manera crítica el seu entorn més pròxim i ideen accions per a transformar-lo.
VOLUNTARIAT EN EDUCACIÓ (8 h; 17, 18 i 19 d’abril del 2013)

L’objectiu del curs és oferir una formació al voluntariat interessat en l’àmbit de l’educació que el capacite
per a desenvolupar una labor educativa de qualitat alhora que compromesa. El curs es divideix en
mòduls que donen a conèixer una visió global i local de l’educació amb responsabilitats i compromisos. A
més a més, s’hi ofereixen les eines necessàries per a dur a terme una intervenció educativa que potencie
l’educació en valors.
EL CONSUM RESPONSABLE COM UNA EINA PER AL CANVI (8 h; abril-maig del 2013)

En aquest curs s’introdueixen conceptes de comerç just i consum responsable, i se n’analitza l’evolució i
la relació que tenen amb la teoria del decreixement. A més a més, s’hi ofereixen eines per a promoure la
creació de consciència ciutadana en el marc del consum responsable.

BLOC DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT
(1 curs de 50 h, 21 h presencials, cada dimecres del 17 d’octubre al 28 de novembre del 2012)

Aquest curs ofereix a les persones participants una aproximació general als conceptes de cooperació
internacional per al desenvolupament tot combinant conceptes teòrics amb dinàmiques participatives. A més
a més, s’hi mostren experiències pràctiques de projectes en organitzacions de cooperació internacional per
al desenvolupament.

BLOC DE TECNOLOGIES PER AL DESENVOLUPAMENT HUMÀ
(1 curs de 50 h, 21 h presencials, cada divendres de l’1 de febrer al 15 de març del 2013)

El curs aborda una reflexió sobre el paper de la tecnologia en el desenvolupament humà, i mostra els
processos d’aplicació de tecnologies en els projectes de cooperació al desenvolupament.
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Informació i matrícula
Se’n pot accedir a la informació detallada i descarregar-ne el díptic del programa formatiu a través de la
pàgina web del Centre de Cooperació al Desenvolupament.

MATRÍCULA: a través de la pàgina web del Centre de Formació Permanent de la UPV. Enllaç CCD
PREU:
Cursos de 8 h: 20 €, normal; 15 €, membres de la UPV.
Cursos de 50 h (21 h presencials): 75 €, normal; 50 €, membres de la UPV.
SEU: segona planta de l’edifici Nexus 6G, campus de Vera, València.

2.1.2.

Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament

Objectius i continguts
Quant a la formació reglada, la Universitat Politècnica de València, entre l’oferta de títols oficials que té,
disposa del Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament, que respon a la necessitat d’oferir, per
part de les universitats públiques valencianes, una formació d’alt nivell sobre cooperació al
desenvolupament.

La complexitat i la preocupació creixent sobre les qüestions del desenvolupament i la pobresa ha fet que
organismes internacionals, estats i organitzacions socials multipliquen els recursos destinats a un sector que
demana professionals qualificats amb una formació específica i interdisciplinària. Aquest màster és el
resultat de l’esforç de coordinació conjunt de les cinc universitats públiques valencianes, que ofereixen un
total de vuit especialitats amb l’objectiu d’abastar la demanda que hi ha en els diferents nivells d’actuació
dins de la cooperació al desenvolupament.

Les distintes especialitats oferides a les cinc universitats són Codesenvolupament i Moviments Migratoris
(UVEG), Acció Humanitària Internacional (UJI), Planificació Integral del Desenvolupament Local (UVEG),
Salud als Països en Desenvolupament (UVEG i UMH), Cooperació i Polítiques de Desenvolupament (en
línia) (UJI), Sostenibilitat Ambiental (UA), Gestió de Projectes i Processos de Desenvolupament (UPV).
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Les persones que vulguen cursar el màster universitari a la UPV han d’abordar, en primer lloc, el tronc comú
del màster, en què es conceptualitza la noció de desenvolupament i se sotmet a discussió el sistema
internacional de cooperació. A continuació, han de cursar l’especialitat de Gestió de Projectes i Processos
de Desenvolupament que, amb una perspectiva molt aplicada, aborda la qüestió de com els programes i
projectes de cooperació poden constituir un instrument adequat per a donar suport a processos de
desenvolupament i canvi social i promoure’ls.
L’estructura general del màster inclou dos cursos acadèmics; el primer és de caràcter docent i el segon de
caràcter tutoritzat. El primer curs acadèmic s’estén des del setembre fins al juliol i és de 60 ECTS. S’hi
cursen les assignatures del tronc comú i de l’especialitat en Gestió de Projectes i Processos de
Desenvolupament. El segon curs acadèmic es dedica a la realització del treball de final de màster i a les
matèries optatives que s’han triat depenent de l’orientació, investigadora o professional. Cobreix el període
del setembre al febrer.
Informació i matrícula
Se’n pot accedir al programa detallat i descarregar-ne el llibret informatiu a través de la pàgina web del
mateix màster.

MATRÍCULA: la matrícula del màster, igual que la resta de títols oficials de la UPV, es gestiona a través del
Servei d’Alumnat, i se n’habiliten dos períodes de preinscripció: maig-juny i setembre. Es recomana visitar
la web del màster per conèixer-ne les dates i les condiciones exactes.
PREU: el preu per crèdit és el que la UPV estableix per a màsters oficials en el curs en què es duen a terme
els estudis.
SEU: campus de Vera, València.

2.1.3.

Altres cursos

Ens acostem al sud
El CCD col·labora cada any en l’organització i la impartició d’aquest curs, juntament amb diverses entitats
de la Comunitat Valenciana. El curs és una formació inicial per a persones interessades a dur a terme un
voluntariat internacional o a tenir un primer contacte amb les desigualtats entre el sud i el nord.
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Els objectius fonamentals del curs són aquests:

Possibilitar un lloc de trobada i reflexió que oferisca eines per a millorar el compromís i el treball com a
persones voluntàries.
Plantejar qüestions sobre la trobada de cultures, el desenvolupament, la cooperació, el gènere, els
drets humans, la sensibilització, etc.
Reforçar els valors i el compromís vital per a crear una nova cultura basada en la justícia i la solidaritat.
Fomentar la formació d’agents sensibilitzadors i de canvi social, tant al nord com al sud.

CALENDARI: el cicle consta de 8 jornades formatives completes que se celebraran els dissabtes, de 9.30 h
a 13.45 h en horari de matí, i de 16.00 h a 19.00 h en horari de vesprada, al llarg del darrer trimestre de
l’any.

SEU: Centre Arrupe de València. Gran Via de Ferran el Catòlic, núm. 78, 46008 València.

PREU: 50 euros.
Hi ha més informació en el tríptic del curs. A més a més, s’aconsella visitar la pàgina web del Centre de
Cooperació al Desenvolupament per conèixer-ne els detalls d’edicions futures.
Trobada de Projectes i Pràctiques de Cooperació al Desenvolupament
El Centre de Cooperació al Desenvolupament organitza cada any una trobada en què l’alumnat i el
professorat que s’ha beneficiat d’una beca o d’una subvenció del CCD exposa els treballs que ha fet. A
més de donar a conèixer els treballs realitzats, l’espai aprofita per a motivar i formar el nou alumnat
seleccionat per als diferents programes de beques del CCD.
CALENDARI: al llarg del segon trimestre de l’any. S’aconsella visitar la pàgina web del Centre de
Cooperació al Desenvolupament per conèixer-ne els detalls d’edicions futures.

SEU: edifici Nexus 6G, campus de Vera, València.

PREU: gratuït.
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ENLLAÇOS:
Publicació de la Trobada de Projectes i Pràctiques de Cooperació al Desenvolupament 2012
Trobades anteriors
Programa formatiu per al foment de la professionalització i l’especialització de la cooperació
valenciana

Són cinc cursos organitzats per les universitats públiques del Comitè Universitari Valencià de Relacions
Internacionals i Cooperació (CUVRIC) en col·laboració amb la Generalitat Valenciana. Està dirigit al
funcionariat de les administracions públiques, al personal especialitzat de les ONGD o a les persones
interessades a millorar els coneixements específics que tenen en matèria de cooperació al
desenvolupament. L’objectiu darrer no és un altre que contribuir a l’enfortiment de la qualitat de la
cooperació valenciana.

CALENDARI: el cicle consta de cinc cursos de 20 hores de durada, un per cada una de les universitats, que
es faran en diferents èpoques de l’any.
SEU: les cinc universitats públiques valencianes.

PREU: 30 euros per curs.
Hi ha més informació en el tríptic del curs. A més a més, s’aconsella visitar la pàgina web del Centre de
Cooperació al Desenvolupament per conèixer-ne els detalls d’edicions futures.

2.2.

Formació interna destinada al personal docent i investigador (PDI)

Des del Centre de Cooperació al Desenvolupament també es dedica una atenció especial a la formació
específica del personal docent i investigador de la UPV.
Els cursos, amb una durada aproximada de 8 hores, abracen diferents temàtiques, com ara l’orientació de la
investigació envers el desenvolupament humà sostenible, la transversalitat de l’educació per al
desenvolupament en publicacions o la tutorització de projectes de final de carrera sota l’enfocament de la
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cooperació al desenvolupament. S’aconsella que seguiu l’oferta formativa del Centre a través de les xarxes
socials i de la pàgina web del CCD.
A més a més, es coordinen i s’integren cursos de manera regular en el pla formatiu del professorat de
l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat. Per conèixer la programació dels cursos de
l’ICE, incloent-hi els que s’ofereixen des del CCD, s’aconsella visitar de manera regular la pàgina web de
l’Institut.

ENLLAÇOS:
Convocatòria 2012
Sol·licitud 2012

2.3.

Fons documental

Com a material de suport a l’activitat formativa i investigadora vinculada a la cooperació al
desenvolupament, el CCD ofereix a tota la comunitat universitària un ampli fons documental sobre
tecnologia per al desenvolupament humà i estudis en desenvolupament i cooperació internacional. Aquest
servei es troba disponible a les instal·lacions del mateix Centre, amb un règim de gestió i préstec semblant
al de la resta de biblioteques de la UPV.
A través de la pàgina web de la Biblioteca UPV es pot dur a terme la cerca dels exemplars que conformen el
fons documental.

2.4.

Opcions formatives externes

A més de les diferents iniciatives que parteixen des de la nostra Universitat, altres actors de la cooperació
al desenvolupament i la participació social ofereixen activitats formatives d’interès destinades als nombrosos
perfils de la ciutadania. El personal del Centre de Cooperació al Desenvolupament pot exercir de guia a
l’hora de triar entre aquesta oferta tan variada tot prestant atenció a les necessitats, al nivell formatiu o a la
disponibilitat de la persona interessada. En aquesta secció només s’enumeren algunes opcions; per a
aprofundir-hi es pot contactar amb el CCD.
FUNDAR
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La Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana va ser creada l’any 2001 amb
els objectius d’impulsar, promocionar i afavorir el voluntariat, així com la solidaritat amb les persones
necessitades i la coordinació de recursos socials, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Un eix important
del treball que du a terme es basa en la formació en línia destinada al voluntariat.

ENLLAÇOS: www.fundar.es
Coordinadora Valenciana d’ONGD

Des de la pàgina web de la Coordinadora es poden conèixer les activitats que organitzen les ONGD
valencianes incloent-hi les que tenen relació amb la formació.

ENLLAÇOS: www.cvongd.org
Enginyeria Sense Fronteres

Enginyeria Sense Fronteres (ESF) és una associació de cooperació per al desenvolupament multidisciplinari
formada per professionals, docents i estudiants, que treballa per a garantir l’accés universal als serveis
bàsics i acompanyar el canvi social i l’enfortiment de les poblacions del sud, tot respectant-ne sempre les
característiques culturals i tècniques. Amb aquesta finalitat, promou l’educació per mitjà de l’acció i el
voluntariat tot oferint un pla formatiu en línia i presencial.

En el cas de València, també es dóna la possibilitat de participar en projectes de cooperació al
desenvolupament per mitjà del programa Coneixement de la realitat.
ENLLAÇOS: www.isf.es/formacion

www.valencia.isf.es

Ecologistes en Acció

Ecologistes en Acció, per mitjà de la seua plataforma de formació en línia, ofereix una selecció de cursos
que versen sobre l’ecologisme social i sobre matèries que hi viatgen paral·leles tot habilitant un entorn
virtual d’aprenentatge i coneixement com a complement a l’oferta formativa presencial que aquesta
organització fa anys que du a terme. Tots els cursos estan tutoritzats per personal tècnic especialitzat i
formador que té una experiència dilatada en els coneixements que s’han d’impartir.
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ENLLAÇOS: www.ecologistasenaccion.org
CERAI

CERAI és una ONGD de caràcter laic, progressista i independent especialitzada en el desenvolupament
rural i pesquer sostenible sota l’enfocament de la sobirania alimentària. Va nàixer l’any 1994, a València,
amb la intenció de crear una organització que abordara el món agrícola i rural espanyol i europeu, les
relacions amb el comerç internacional, el problema de les desigualtats internacionals, el medi ambient,
l’agricultura ecològica i el futur que té, el desenvolupament sostenible, l’èxode rural, la sobreexplotació
pesquera i ramadera, i els dèficits del model industrial de l’alimentació actual.
Durant tot l’any organitza diverses activitats formatives en distints formats d’acord amb els valors amb què
treballa CERAI.

ENLLAÇOS: www.cerai.org
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3. Investigació vinculada a la cooperació al desenvolupament
El Centre de Cooperació al Desenvolupament, amb l’objectiu d’enfortir l’activitat investigadora de la UPV
vinculada a la cooperació al desenvolupament, facilita que el personal docent i investigador puga accedir a
les convocatòries públiques relacionades amb aquesta mateixa àrea de cooperació. A més a més, dedica
una part dels fons propis de què disposa al desenvolupament de convocatòries internes d’investigació.

3.1.

Programa ADSIDEO

Objectius
La finalitat d’aquesta convocatòria pròpia és concedir ajudes per a facilitar i fomentar el desenvolupament
de projectes d’R+D+I en l’àmbit dels estudis sobre el desenvolupament, la cooperació internacional i
l’aplicació de la tecnologia per al desenvolupament humà, com un compromís de la UPV amb els objectius
de desenvolupament del mil·lenni de les Nacions Unides i la lluita contra la pobresa.

Per aquest motiu, cal que els projectes siguen rellevants per a la cooperació al desenvolupament, i les
col·laboracions científiques que no tinguen aquesta dimensió no es poden finançar en aquesta convocatòria.
Persones destinatàries

El programa ADSIDEO està destinat a aquests col·lectius:

Els membres doctors del personal docent i investigador a temps complet de la Universitat Politècnica
de València.
Els investigadors beneficiaris d’un programa d’incorporació de doctors (Ramón y Cajal / Juan de la
Cierva) que pertanyen a una estructura d’investigació de la UPV, sempre que estiguen adscrits a la
Universitat Politècnica de València, estiguen inscrits en el Registre oficial d’estructures d’investigació i
personal en investigació de la UPV, i tinguen un contracte vigent durant tot el període de durada de
l’ajuda.
El personal investigador doctor que estiga inscrit com a tal en el Registre oficial d’estructures
d’investigació i personal en investigació de la UPV el contracte del qual acabe amb posterioritat a la
data de finalització de l’ajuda (dos anys des de la data de concessió).
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Terminis
La convocatòria del programa ADSIDEO té caràcter anual, i roman oberta durant els mesos de juny i juliol.
S’aconsella visitar amb regularitat la web del CCD o mantenir-se informat a través de les xarxes socials per
conèixer les condiciones i les dates exactes de la convocatòria.
Els projectes d’investigació finançats s’han d’executar en un termini màxim de dos anys una vegada
concedida l’ajuda.

Metodologia i finançament

Amb caràcter anual, el Centre de Cooperació al Desenvolupament obri la convocatòria per al programa
ADSIDEO. La persona investigadora sol·licitant ha de presentar, en forma i termini, la sol·licitud
corresponent segons el que s’especifica en la convocatòria, tot adjuntant-hi la memòria cientificotècnica del
projecte, el pressupost, el currículum dels membres de l’equip investigador o les cartes d’adhesió
d’institucions externes que participen en la proposta.

Una vegada acabat el termini per a la presentació de sol·licituds, les propostes les avalua una comissió
designada amb aquesta finalitat pel Centre de Cooperació al Desenvolupament, que prioritza els projectes
segons el resultat de l’avaluació i realitza la proposta d’assignació de les ajudes corresponents d’acord amb
els recursos disponibles. Els criteris d’avaluació són els següents:
Avaluació de l’equip proponent i adequació de la quantitat de membres de què consta per al treball
que s’ha de realitzar. Es valora el fet que algunes de les persones investigadores aporte experiència
prèvia en l’àmbit del projecte.
Adequació del projecte a les línies d’investigació de l’equip proponent.
Impacte en el desenvolupament humà i la lluita contra la pobresa.
Contribució als objectius de desenvolupament del mil·lenni de les Nacions Unides.
Qualitat i interès cientificotècnic, objectius i metodologia del projecte.
Adequació de la proposta als criteris sectorials i geogràfics definits en els plans directors de la
cooperació (estatal i autonòmica).
Adequació dels recursos financers sol·licitats per a la realització de les activitats previstes.
Participació de personal investigador i d’estructures d’investigació d’universitats de països empobrits.
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Participació d’altres actors del sistema d’ajuda (ONGD, organismes internacionals, etc.).
Les ajudes poden finançar, de manera total o parcial, el pressupost sol·licitat, i la quantia es determina en
cada cas d’acord amb els criteris d’avaluació i selecció, fins a un màxim de 15.000 €.

La ajuda es destina a finançar:
Despeses de material fungible.
Despeses en personal de suport al projecte. Limitades a 9.000 € per a tot el període d’execució del
projecte.
Despeses corresponents a viatges i dietes associades als membres de l’equip del projecte.

3.2.

Gestió de convocatòries públiques

Des del Centre de Cooperació al Desenvolupament es dóna suport al PAS i al PDI de la UPV per a la
formulació i el seguiment de sol·licituds a convocatòries públiques per a la realització de programes i
projectes de cooperació al desenvolupament. Aquest servei abraça des de la presentació de les propostes
(una vegada revisades) a l’administració pública corresponent fins al seguiment i la justificació dels
projectes.

Algunes de les convocatòries per a les quals es presta aquest servei són les següents:
Convocatòria oberta i permanent de l’AECID.
Convocatòria d’universitats de la Generalitat Valenciana.
Convocatòries europees (EDULINK, ACP-UE Science and Technology, ACP Cultures+, ENPI CBC
MED, etc.).
Es pot accedir al protocol del CCD per a obtenir aquesta mena de servei o conèixer els detalls de cada
convocatòria a través de la secció de gestió de convocatòries de la pàgina web del Centre. Per a obtenirne una informació més detallada, es recomana que contacteu amb el CCD.
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4. Voluntariat i col·laboració amb ONGD i entitats socials
Des del Centre de Cooperació al Desenvolupament es fomenta l’accés de la comunitat universitària a
experiències de voluntariat en activitats o projectes relacionats amb la cooperació al desenvolupament com
un complement o una continuació natural de la formació o la participació prèvia organitzada des del mateix
CCD. El personal del CCD pot exercir de guia a l’hora de triar una opció de voluntariat segons les
expectatives, la formació o la disponibilitat de la persona interessada, i facilitar, a més a més, el contacte
d’organitzacions internes i externes a la UPV.

4.1.

Voluntariat a la Universitat Politècnica de València

4.1.1.

Xarxa d’organitzacions de la UPV

En el context de la Universitat Politècnica de València, és la Xarxa d’organitzacions la que aglutina la major
part dels col·lectius que pretenen fomentar una consciència crítica en la comunitat universitària. Aquesta
Xarxa està constituïda per organitzacions de branques diferents, encara que totes tenen com a objectiu
comú construir un món més just, solidari i sostenible. Les activitats que duen a terme abracen, entre
d’altres, els camps de la formació, la sensibilització, la incidència política, el consum responsable o el
desenvolupament sostenible.

Els col·lectius que formen part de la Xarxa són aquests:
Cooperació Social Universitària (CSU) és una associació horitzontal i assembleària, formada per
voluntaris i voluntàries, que promou un canvi social a favor de la igualtat d’oportunitats de desenvolupament
personal dels xiquets i xiquetes del Cabanyal.
www.csuvalencia.org
Enginyeria

Sense

Fronteres-València

(ESF)

és

una

organització

no

governamental

per

al

desenvolupament (ONGD), que treballa per un món més just, per una societat nova, en què es donen unes
noves relacions socials, econòmiques, polítiques o culturals tot facilitant la tecnologia al servei del
desenvolupament humà.
www.valencia.isf.es
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Arquitectura Es Mou (ASM) és un col·lectiu d’estudiants de l’Escola Superior d’Arquitectura de València
(UPV), que treballa per despertar l’esperit crític i fomentar una participació més activa de la comunitat
universitària en el compromís que té amb la societat.
www.arquitecturasemueve.org
Agromueve és un espai obert dins de la Delegació d’Alumnat de l’ETSEAMN, en què es fomenta la
participació, amb la intenció de conscienciar i reflexionar sobre la importància de la universitat en la societat.
www.agromueve.wordpress.com
4.1.2.

Altres col·lectius de la UPV

Més enllà de la Xarxa d’organitzacions, hi ha més associacions o col·lectius a la UPV que es vinculen
directament o indirectament amb la cooperació i el desenvolupament humà sostenible, i amb els quals és
possible iniciar una etapa de voluntariat. Alguns d’aquests s’esmenten tot seguit:
Utòpika és una xarxa multidisciplinària d’investigació participativa, formada per alumnat i professorat de la
Universitat Politècnica de València, amb una finalitat altruista envers la societat civil.
www.utopika.upv.es
Grup de Consum Vera és una associació que potencia maneres sostenibles de treballar i consumir, en tot
el camí que va del camp a la taula, per mitjà de relacions de confiança i proximitat entre productors i
consumidors.
www.grupconsumvera.webs.upv.es
CERAI és una ONGD especialitzada en el desenvolupament rural i pesquer sostenible sota l’enfocament de
la sobirania alimentària. Durant tot l’any organitza activitats i cursos en què es pot col·laborar de manera
activa.
www.cerai.org
Càtedra Terra Ciutadana és una iniciativa d’un grup de professors i professores, institucions i professionals
de diferents àmbits vinculats a la UPV. És el resultat d’un procés d’acumulació d’experiències de formació i
sensibilització de la ciutadania sobre temes vinculats a l’agricultura, l’alimentació i el desenvolupament rural
tant en l’àmbit europeu com internacional.
www.catierra.upv.es
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Associació per a la Integració Urbana és una ONG que es caracteritza per tenir un àmbit d’actuació
específic, el de la ciutat informal, i un altre de disciplinari, el de la urbanística, per mitjà dels quals tracta
d’oferir solucions a la situació de marginalitat de molts dels habitants de les ciutats llatinoamericanes.
Diversos professors i professores i alumnes de la UPV participen de manera directa en aquesta associació.
www.in-ur.es
Arts. Cultura i Desenvolupament és una ONGD la intenció de la qual és fer servir la cultura com un factor
clau per al desenvolupament sostenible dels pobles, així com la d’aprofitar de manera positiva
l’heterogeneïtat cultural com un element d’acostament. Professorat i alumnat de la UPV, principalment de la
facultat de Belles Arts, col·laboren de manera habitual amb aquesta associació.
www.artsculturaydesenvolupament.com

4.2.

Altres opcions de voluntariat

En l’actualitat, són innombrables les opcions de voluntariat que hi ha accessibles en el nostre entorn. El
Centre de Cooperació al Desenvolupament pot ser un lloc de referència a l’hora d’orientar envers una
opció o una altra, segons les expectatives, la formació o la disponibilitat tot facilitant, a més a més, els
contactes de les diferents organitzacions de voluntariat amb les quals el Centre manté una relació.
D’altra banda, hi ha una sèrie de col·lectius o plataformes que aglutinen i difonen opcions de voluntariat
que provenen de les xarxes que les conformen. Alguns exemples són aquests:
Hacesfalta.org és una plataforma en la qual es treballa per impulsar de manera innovadora la interacció i la
participació de la societat en causes solidàries tot fent servir les noves tecnologies.
www.hacesfalta.org
La Coordinadora Valenciana d’ONGD recull les accions que organitzen les ONGD valencianes incloent-hi
les que tenen relació amb el voluntariat o permeten una participació des del voluntariat.
www.cvongd.org
La Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana (FUNDAR) va ser creada amb
els objectius d’impulsar, promocionar i afavorir el voluntariat a la Comunitat Valenciana. www.fundar.es
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L’Observatori de la Cooperació Universitària al Desenvolupament (OCUD) s’estableix com un punt de
referència de la cooperació universitària al desenvolupament a Espanya, i s’hi poden trobar iniciatives
relacionades amb la participació social i el voluntariat de les diferents universitats espanyoles.
www.ocud.es/es

4.3.

Col·laboració amb ONGD i entitats socials

Els actors que participen del sistema internacional de cooperació al desenvolupament van més enllà de les
institucions públiques amb les quals col·labora la UPV de manera habitual. En aquest sentit, el CCD és
obert a col·laboracions possibles amb una altra mena de col·lectius, associacions o ONGD:
El CCD canalitza les sol·licituds d’ONGD i entitats socials per a dur a terme activitats de difusió i
sensibilització a la UPV, i també per a poder realitzar seminaris o espais formatius relacionats amb la
cooperació al desenvolupament als campus de la Universitat.

El Centre ofereix assessorament a ONGD, universitats de països del sud i entitats socials, sobre com
pot col·laborar la UPV en projectes de cooperació o sobre com els nostres investigadors i
investigadores poden realitzar assessories tècniques o consultories.

Aquesta mena de col·lectius tenen la possibilitat de col·laborar com a organització sòcia o com a
contrapart en els programes del CCD: Meridies, programa Cooperació, etc. En aquest cas, són les
encarregades de programar, donar suport i tutoritzar les tasques dels participants, a més de garantir-ne
l’allotjament i la manutenció durant l’estada. Per a poder desenvolupar aquest tipus de col·laboració, cal
posar-se en contacte amb el CCD i seguir les passes oportunes.
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5. Accés a la informació

5.1.

Pàgina web i xarxes socials

Des de la pàgina web del Centre de Cooperació al Desenvolupament es pot accedir a la informació
detallada de les convocatòries de cada un dels programes, tant de les que hi ha vigents com de les
d’edicions anteriors, així com al contingut actualitzat de l’oferta formativa o del fons documental.
En tot cas, es recomana estar subscrit als espais que el CCD manté en les xarxes socials, que és el millor
mètode per a conèixer les darreres novetats o l’obertura de convocatòries.

Web

www.accd.upv.es

Facebook

www.facebook.com/ccd.upv

Twitter

www.twitter.com/ccd_upv

5.2.

Convocatòries d’anys anteriors

Beques Meridies

Programa de cooperació al desenvolupament

Voluntariat a les Nacions Unides

Programa formatiu del CCD
ADSIDEO - Cooperació

5.3.

Guia ràpida
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GUÍA DEL USUARI CCD CCD
www.accd.upv.es
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+34 963877898

QUE BUSQUE?

QUI SÓC?

ALUMNAT

Meridies // Programa de cooperació // Voluntariat ONU
Convocatòria de EPD, sensibilització y participació social

}

Fora de la UPV: orientació i contactes

PAS

Programa formatiu ICE

PDI

//

Tallers específics

}

Gestió de convocatòries públiques
Programa ADSIDEO // Publicacions

ONGD/ ASSOCIACIÓ

FORMACIÓ
INVESTIGACIÓ

Suport d´activitats a la UPV // Col·laboració com a contrapart // Assessorament

¿QUIEN SOY?

PARTICIPACIÓ + COOPERACIÓ

COOPERACIÓ
VOLUNTARIAT

UPV: Xarxa d´Organitzacions UPV, altres
Programa formatiu CCD
//
Fons documental
Externa: La Xarxa, cursos on-line, altres // Màster

PARTICIPACIÓ+

ALUMNAT

MERIDIES
Beques d’entre 2 i 5 mesos per a la realització de pràctiques
en programes i projectes de cooperació per al desenvolupament a països del Sud. El CCD és l’encarregat de proposar
les diferents places amb la contrapart i el tutor corresponent.
Convocatòria anual, oberta generalment als primers mesos
de l’any; Pràctiques a desenvolupar al llarg del mateix
any.
VOLUNTARIAT DE NACIONS UNIDES
Beques a nivell estatal per a realitzar estades de 6 mesos en
una de les seus en terreny de Nacions Unides. Els alumnes
de totes les universitats espanyoles tenen accés a les places
oferides. A la UPV el CCD és l’encarregat de realitzar un filtre
previ. Convocatòria de caràcter anual que se sol obrir a
l´època estival.
PROGRAMA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Ajudes per facilitar la participació de la comunitat universitària en programes i projectes de cooperació al desenvolupament o a l’organització d’activitats de sensibilització. En
aquest cas, són els sol·licitants qui realitzen una proposta
completa definint el projecteŁa realitzar, així com el destí
o la contrapart.
ALUMNAT, PAS Y PDI

EPD SENSIBILITZACIÓ Y PARTICIPACIÓ SOCIAL
L'objectiu de la convocatòria és donar suport a activitats realitzades per membres de la comunitat universitària la finalitat de les quals siga impulsar els valors de solidaritat a la
universitat, sensibilitzar la societat sobre les causes de la pobresa i les desigualtats Nord-Sud, fomentar el desenvolupament humà sostenible i la justícia social, així com afavorir iniciatives que promoguen la participació social.

FORMACIÓ

ALUMNAT, PAS y PDI

PROGRAMA FORMATIU DEL CENTRE DE COOPERACIÓ
El Programa Formatiu del CCD perseguix l’objetiu de formar la comunitat universitària en temàtiques rellevants per a la millora del Desenvolupament Humà i la consecució dels Objectius de Desenvolupament
del Mil·lenni.
El programa pretèn oferir una formació básica a tres temátiques fonamentals:
• Voluntariat per a la Transformació Social.
• Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
• Tecnologies per al Desenvolupament Humà.

INVESTIGACIÓ

ALTRES

PDI

PROGRAMA ADSIDEO
Té com a objetiu el desenvolpament de projectes d’I+D+i a l’àmbit
dels Estudis sobre el Desenvolupament, la Cooperació Internacional
i l’aplicació de la Tecnologia per al Desenvolupament Humà. Es tracta
d’una convocatòria d’investigació dirigida al personal docent i investigador de la UPV, qui farà una proposta de projecte complint els requisits
corresponents.
Convocatòria anual, generalment oberta a l’època estival; Propostes a
desenvolupar en dos anys a partir de la concessió de l’ajuda.
GESTIÓ DE CONVOCATO` RIES
Ò ÒÒ PÚBLIQUES

ALTRES OPCIONS VINCULADES A LA UPV
-Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament: títol oficial de
la UPV que comprèn dos cursos acadèmics.
-Apropant-nos al Sud: formació inicial per a gent interessada en realitzar voluntariat internacional o tindre un primer contacte amb les
desigualtats entre el Sud i el Nord.

El CCD dóna suport a la formulació i seguiment de sol·licituts a convocatòries públiques per a la realització de programes i projectes de cooperació
al desenvolupament (AECID, Generalitat Valenciana, Unió Europea, etc.)

VOLUNTARIAT

ALUMNAT, PAS y PDI

-Fons Documental del Centre de Cooperació al Desenvolupament.

A LA UPV
A través de la Xarxa d’Organitzacions i els altres col·lectius de la UPV
vinculats amb la cooperació al desenvolupament o la participació social.

FORMACIÓŁ EXTERNA

FORA DE LA UPV

-Actividats formatives de la Xarxa d’Organitzacions.

El CCD pot orientar dins de la gran i diversa oferta formativa de
l’exterior, siga presencial o online.
PDI

TALLERS I CURSOS ESPECÍFICS
Des del CCD, també es dedica especial atenció a la formació específica del PDI de la UPV, oferint cursos i tallers específics, alguns
integrats al Plan Formatiu del Professorat de l’Institut de Ciències
de l’Educació (ICE).

El Centre pot orientar dins de les diverses possibilitats de voluntariat del
nostre entorn segons formació, expectatives o disponibilitat, així com facilitar els contactes corresponents.

ONGD/ ASSOCIACIÓ

ALTRES

El CCD canalitza les sol·licituds d’ONGD i entitats socials per a realitzar
activitats de formació i sensibilització a la UPV. Les ONGD també poden
participar com a contrapart als programes del Centre o sol·licitar assessorament relacionat amb la cooperació al desenvolupament.

