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El Servei de Relacions Internacionals, Coope- 

ració al Desenvolupament i Voluntariat té 

per missió el desenvolupament de les polí-

tiques i l’estratègia internacional marcada 

per la UMH des del Vicerectorat de Relacions 

Internacionals, duent a terme accions en-

caminades a la projecció internacional de la 

nostra universitat, la mobilitat d’estudiants, 

PDI i PAS. Així mateix, la seua missió inclou la 

sensibilització de la comunitat universitària 

en cooperació al desenvolupament i volun-

tariat. 

Servei de Relacions Internacionals,               
Cooperació al Desenvolupament y Voluntariat Gestió de programes de mobilitat

Mobilitat internacional
En la secció de mobilitat internacional realitzem la gestió de:

• programes d’intercanvi, tant d’estudiants matriculats en la UMH que realitzen estades 

en altres universitats (estudiants outgoing), com a estudiants d’altres universitats que  

desenvolupen un o dos semestres en la UMH (estudiants incoming)..

• programes d’intercanvi de personal (PDI i PAS) de la UMH.

• personal visitant en la Universitat Miguel Hernández (PDI i PAS). 

> Països on es 
desenvolupen  
els programes  
d’intercanvi  
d’estudiants,  
professors i PAS

Aquest servei treballa en les següents àrees:

- Gestió de programes de mobilitat

- Lingua

- Programes d’internacionalització

- Projecció internacional

- Projectes de Cooperació al Desenvolupament

- Activitats de formació i sensibilització

- Voluntariat

- Càtedra Seu UMH a Ruanda

> internacional.umh.es

Estudiants
UMH

Estudiants
incoming PDI PAS

Programa ERASMUS+ 
Estades amb finalitats d’estudis / pràctiques en empreses

Programa ERASMUS+ 
Estades docents i formatives

Programa ERASMUS+ 
Estades amb països associats

Programa VULCANUS 
Pràctiques al Japó per a estudiants d’Enginyeria

Programa DESTINO 
Estades amb finalitats d’estudi fora del marc europeu

Programa DESTINO 
Estades amb finalitats de formació
o per a impartir docència fora del marc europeu

Programa Fundació Carolina 
(beques cofinançades a estudiants d’universitats
iberoamericanes per a cursar màsters o doctorats en la UMH)

https://internacional.umh.es/ca/
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A través d’aquests programes de mobilitat i gràcies a les beques, els estudiants de la UMH 

seran presents en més d’un centenar d’universitats repartides als països de la Unió Europea 

i de la resta de món, principalment Iberoamèrica, durant el present curs acadèmic. Els països 

que acullen a un major nombre d’estudiants són: Itàlia, Polònia, França, Portugal i República 

Txeca a Europa; Xile i Mèxic en el cas d’Iberoamèrica.

En aquest període hem ampliat el nombre de països amb els quals realitzar mobilitat 

finançada per fons aliens en països fora de la Unió Europea, a través de projectes Eras-

mus+KA 107 amb Armènia, el Perú, Bòsnia i Hercegovina i Bielorússia en 2019-20. I per 

a actuacions a Bòsnia Hercegovina, Bielorússia, Algèria, Austràlia i Ruanda en el 2020-

21. Així mateix, hem realitzat sessions informatives en línia per a tota la comunitat de la 

UMH i impulsat el Programa Espejo en universitats d’ Amèrica Latina (el Perú i República  

Dominicana).

> Taula 1:                
Mobilitat 
d’estudiants  
de tots els             
programes

Programa Espejo

                 Armènia                 Bòsnia-Herzegovina             Bielorússia                         El Perú                    República Dominicana

                  Argèlia                         Ruanda                                  Austràlia

Projectes Erasmus+KA 107 

Mobilitat de PAS i PDI
A conseqüència de les condicions extraordinàries durant la crisi internacional derivada de la 

pandèmia per COVID19, els participants de la convocatòria 2020/21

van poder veure afectada la seua mobilitat per causes de 

força major, i van haver d’adaptar-se a canvis d’escenari 

sobrevinguts que van obligar a la modificació de la mena 

de mobilitat convinguda abans d’iniciar l’estada, o bé a 

possibles cancel·lacions que depenien de les directrius 

pròpies de les institucions d’acolliment o d’organismes 

nacionals o internacionals. La modificació del tipus de 

mobilitat es va realitzar sempre atés el principi de flexibilitat, 

seguretat i minimització d’impacte econòmic i acadèmic. 

El professorat i estudiant beneficiari de les ajudes 

va atendre les condicions sobre finançament i, en el seu cas, desplaçament, que van 

ser indicades pels organismes finançadors i per les corresponents Agències Nacionals 

encarregades de l’organització de la mobilitat, o en defecte d’això, per la universitat 

d’origen. Sempre que es produïra desplaçament (mobilitat física o combinada),  

el PDI o PAS es comprometia a respectar totes les normes de sanitat i prevenció que emanaven 

de les autoritats nacionals i internacionals, així com de la pròpia institució de destí.

Per consegüent, en aquest curs s’han concedit a PDI i PAS 11 ajudes per a poder realitzar:

- estades per a impartir docència en diverses universitats estrangeres

- estades amb la finalitat d’obtindre formació

- realitzar accions de benchmarking en institucions d’educació superior 

i organitzacions internacionals, tant per a docents com per a PAS.

Els països visitats van ser: l’Uruguai, Mèxic, Bèlgica, Itàlia, França i Noruega.

A més de les accions tradicionals de els programes de mobilitat internacional Erasmus 

i Destino, durant aquest curs, la UMH ha obtingut finançament dins de l’acció KA107 del 

programa Erasmus+ amb països associats..

Mobilitat entre universitats espanyoles
Gestió del Programa SICUE per a estades amb finalitats d’estudis en universitats espanyoles. 

El programa SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) permet a 

l’estudiant de les universitats espanyoles poder realitzar una part dels seus estudis en una 

altra universitat diferent a la seua, amb garanties de reconeixement acadèmic i d’aprofitament, 

així com d’adequació al seu perfil curricular.
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Del total d’activitats i iniciatives previstes, únicament pudieron realizarse:

- Jornada de neteja de residus en les platges de El Altet i El Carabassí en col·laboració amb 

l’Oficina Mediambiental de la UMH

- “Welcome Days” esdeveniment compost per 10 workshops telemàtics per a informar 

sobre les possibilitats que ofereix la UMH en els seus diversos campus

- Activitats culturals, gastronòmiques, esportives i d’oci organitzades pel Patronat Provin-

cial de Turisme de la Costa Blanca i la Diputació d’Alacant

Integració d’estudiants incoming

• Club Erasmus

En el passat curs 2020/2021 l’ERASMUS CLUB EXPERIENCE ha realitzat diverses activitats 

d’agermanament entre els estudiants ERASMUS de la UMH.

> internacional.umh.es/incoming/welcome-office/club-erasmus-experience

facebook.com/erasmusclubexperienceumh

instagram.com/cluberasmusumh

linktr.ee/erasmusclub

cluberasmus@umh.es

> Més informació sobre l’esdeveniment / Veure notícia en El Periòdic Elx

- Welcome Days: 

El Vicerectorat de Relacions 

Internacionals de la UMH va 

organitzar una nova setmana de 

benvinguda per als estudiants 

incoming admesos per al curs 

2020/2021. L’esdeveniment esta-

va compost per 10 workshops 

telemàtics (Google Meet) per a 

informar sobre les possibilitats que 

ofereix la UMH en els seus diversos 

campus. La inscripció, a través d’un 

formulari online, permetia unir-

te a un esdeveniment que es va 

desenvolupar durant 3 dies de la 

3ª setmana de setembre de 2021.

Els tallers virtuals de 15’ a 30’ cadascun i durant 1,5 h. mitja al dia, versaron sobre:

https://internacional.umh.es/incoming/welcome-office/club-erasmus-experience/actividades-club-erasmus/
https://internacional.umh.es/ca/incoming/welcome-office/club-erasmus-experience/
https://www.facebook.com/erasmusclubexperienceumh/
https://www.instagram.com/cluberasmusumh/
https://linktr.ee/erasmusclub
mailto:cluberasmus%40umh.es?subject=Informaci%C3%B3n%20Club%20Erasmus%20UMH
https://view.genial.ly/60f545549a446c0dddc24ea5/presentation-welcome-days-umh-2021-2022
https://www.elperiodic.com/elx/celebracion-welcome-days-para-estudiantes-incoming-curso-academico-20212022_769651
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfprXTNFWxZcF2kBbIornMYv2hgVBC-qLPsbBP1HTMCK-dAvQ/closedform
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L’àmplia oferta turística de la Costa Blanca 

reforçada com un destí segur, va permetre 

que els estudiants internacionals pogueren 

viure experiències úniques com:

- baptisme de busseig a Calp,

- tub respirador en l’El Poble Nou de  

Benitaxell i senderisme per penya-segats,

- golf en La Finca d’Algorfa,

- tast de vins en Cellers Faelo d’Elx,

- barranquisme aquàtic en la localitat  

de Callosa d’en Sarrià,

- ruta amb bici elèctrica per Benidorm,

- ruta de surf i caiac a Santa Pola,

- ruta en caiac per les cales de Xàbia,

- coastering a la Vila Joiosa  

i compartir-les per les seues principals 

xarxes socials a través de #hastags en 

Twitter, convertint-se així en: 

 “embajadores Costa Blanca”

En col·laboració amb el Patronat Provincial 

de Turisme de la Costa Blanca, la Universitat 

d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández 

d’Elx, es van organitzar activitats a l’aire 

lliure en grups reduïts, complint amb 

els protocols higienicosanitaris establits 

per les autoritats competents. Al llarg de 

la província d’Alacant, la programació 

d’activitats es va centrar en: nàutica, 

golf, gastronomia, tradició, turisme actiu, 

industrial, costa i interior.

• Activitats culturals, esportives, gastronòmiques i turístiques organitzades

pel Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca:   

> Més informació / Veure activitats Club Erasmus

    Veure notícia en Diario Información 

    Vídeo del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca

https://radio.umh.es/2020/11/18/conocemos-a-los-embajadores-costa-blanca-de-la-umh-y-hablamos-sobre-la-ultima-aventura-de-sabinar-raid-en-global-umh-18-de-noviembre-de-2020/
https://es-es.facebook.com/diputacionalicante/videos/%EF%B8%8F%EF%B8%8F-turismo-estudiantes-internacionales-como-embajadores-de-la-costablanca-reunim/742740636322691/
https://www.instagram.com/explore/tags/embajadorescostablanca/
http://bit.ly/3yjkclG
https://www.pinterest.es/pin/647955465133667280/
https://youtu.be/0ODmXAtF37I
http://www.costablanca.org/Esp/Paginas/Noticias%20sobre%20Turismo/2020/La-Diputaci%c3%b3n-activa-una-jornada-con-80-estudiantes-internacionales-como-embajadores-de-la-Costa-Blanca.aspx
https://internacional.umh.es/ca/incoming/welcome-office/club-erasmus-experience/actividades-club-erasmus/
https://www.informacion.es/alicante/2021/05/15/diputacion-impulsa-segunda-edicion-embajadores-51854044.html
https://youtu.be/0ODmXAtF37I
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• Programa Buddy

El Programa Buddy es pot definir com l’apadrinament dels estudiants d’intercanvi 

estrangers (ERASMUS/DESTINO) que acudeixen a estudiar a la UMH. Amb aquest procés entre 

els estudiants d’intercanvi es busca, principalment, cobrir dues necessitats fonamentals: 

en primer lloc, ajudar a una millor i més ràpida integració dels estudiants estrangers 

en la vida universitària i els costums locals; en segon lloc, donar l’oportunitat a tots els 

estudiants d’enriquir el domini d’una llengua, conéixer gent d’altres països, cultures, etc. 

Malgrat les excepcionals condicions i les limitacions derivades de la pandèmia per 

COVID19, l’edició 2020-21 va comptar amb prop de 30 estudiants.

LINGUA-Suport lingüístic

Web institucional en anglés i traduccions
Actualització permanent de la informació institucional publicada en la pàgina web del servei 

en la versió en idioma anglés. Comptem per a això amb la col·laboració de Serveis, Departa-

ments, Instituts, Centres i Facultats de la UMH.

Realització de traduccions i revisions de documents relacionats amb la projecció 

internacional de la Universitat Miguel Hernández d’Elx..

Cursos d’immersió             
a la cultura i  
la llengua espanyola
Els estudiants incoming, 

procedents d’altres univer-

sitats que participen en els 

programes de mobilitat de la 

Universitat Miguel Hernán-

dez d’Elx, compten amb la 

possibilitat de realitzar un 

curs intensiu de llengua i 

cultura espanyoles. Aques-

ta formació, subvenciona-

da pel programa Erasmus+, 

s’emmarca dins de les ac-

tivitats de benvinguda als 

estudiants, que organitza 

el Vicerectorat de Relacions 

Internacionals de la UMH.

Diploma D’Espanyol  
com a Llengua Estrangera 
(D.E.L.E.) 
L’estreta col·laboració amb 

l’Institut Cervantes continua 

intensificant-se. En l’edició 

2020/21 s’han realitzat les 

proves DELE (Diploma d’Es-

pañol com a Llengua Es-

trangera) corresponents als 

nivells A2, B1, B2 i C1. Com 

a Centre Oficial Examina-

dor de l’Institut Cervantes, 

la UMH ha participat en les 

convocatòries de les proves 

del DELE per a 72 candidats 

cel·lebrades a l’octubre de 

2020 i febrer de 2021.

CCSE
Des de febrer de 2016,  

la UMH es converteix en cen-

tre examinador oficial per a 

les proves CCSE (Coneixe-

ments Constitucionals i So-

cioeconòmics de Espanya)  

de l’Institut Cervantes. 

Aquestes proves, obligatòries 

per a tots els estudiants es-

trangers que sol·liciten la 

nacionalitat espanyola, se 

celebren cada últim dijous 

de mes, excepte durant els 

mesos d’agost i desembre. 

Durant el curs 2020/2021 un 

total de 165 candidats s’han 

examinat en la UMH a través 

de les 5 convocatòries rea- 

litzades.

>  internacional.umh.es/
     incoming/welcome-office/
     programa-buddy

    programa.buddy@umh.es

https://internacional.umh.es/ca/incoming/welcome-office/programa-buddy/
https://internacional.umh.es/ca/incoming/welcome-office/programa-buddy/
https://internacional.umh.es/ca/incoming/welcome-office/programa-buddy/
mailto:programa.buddy@umh.es
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Provas de  
nivell d’idiomes
Durant el curs 2020/21, 147 

estudiants, matriculats i 

interessats a participar en 

el programa ERASMUS+, van 

realitzar proves de nivell 

d’alemany, francés, anglés i 

italià.  

Certificació ACLES 
Com a Centre Examinador 

de les proves CERTACLES de 

l’Associació de Centres de 

Llengües d’Ensenyament Su- 

perior, la UMH va celebrar 

les proves certificadores 

d’anglés per als nivells B1, 

B2 i C1 en les edicions de-

novembre 2020 i maig 2021.

                                              Inscrits B1, B2 y C1*
Setembre 2014 116
Juny 2015 121
Novembre 2015 58
Juny 2016 45

Novembre 2016 23

Maig 2017 70
Novembre 2017 83
Maig 2018 74
Novembre 2018 26
Mayo 2019 27
Novembre 2019 19*
Novembre 2020 28*
Maig 2021 30*

> Taula 2.
     Inscrits en proves ACLES

Convenis
Foment i formalització de convenis amb altres universitats i institucions estrangeres i 

mitjançant la participació en fòrums i reunions nacionals i internacionals. 

Gestió de l’estudiant visitant en la UMH
En el curs 2020/2021 s’han rebut un total de 8 estudiants visitants, incloent la modalitat 

per estudis i la modalitat per activitats pràctiques tutelades. Del total d’alumnes, 7 són es-

trangers, pertanyents a Mèxic, Itàlia i els USA i 1 de nacionalitat espanyola.

Dobles Titulacions
Des de l’aprovació per Consell de Govern de la normativa per a l’establiment de dobles 

titulacions internacionals, la UMH ha signat 17 acords de dobles títols.

En el curs acadèmic 2020/2021 la UMH ha destinat un total de 25.000€ en ajudes per a 

estudiants UMH que estiguen cursant dobles títols (Màster i Doctorat) amb l’objectiu de 

facilitar la seua estada a l’estranger.

Programes d’internacionalització

> Taula 3. Nombre de convenis

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Convenis C U C U C U C U C U C C
Erasmus+ 336 204 371 216 433 216 462 255 335 259 379 386

SICUE 300 38 353 40 355 49 360 49 300 49 493 416
Amb universitats fora                

de l’espai europeu 71 58 97 81 124 102 131 131 141 141 148 112

C: nombre de convenis amb universitats
U: nombre d´universitats

Online Linguistic  
Support For Refugees
(Plataforma Online 
Lingüística per a refugiats) 
La UMH ha participat en la 

iniciativa proposada per 

la Comissió Europea per a 

contribuir en la formació 

lingüística dels refugiats. La 

plataforma en línia es carac-

teriza per la gestió dels ac-

cessos i funcionalitats. Així 

mateix, es va facilitar l’ús 

d’aules d’informàtica durant 

6 hores per setmana perquè 

els beneficiaris accediren a 

la plataforma OLS, atesos en 

tot moment per un voluntari.

Nota: L’edició corresponent a maig de 2020 

          va haver de suspendre’s amb motiu de la pandèmia 
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> Taula 4. Llistat de dobles títols

                Denominació      Universitat País Tipus

 Doctorat en Salut Pública,  
 Ciències Mèdicas i Quirúrgicas

Universitat de São Paulo

Universitat de Porto

El Brasil

Portugal
Doctorat múltiple

Programa de Doctorat en Estadística,  
Optimització i Matemàtica Aplicada

Pontifícia Universitat Catòlica  
de Valparaíso Xile Doble Doctorat

Doctorat en Recursos i Tecnologies  
Agràries, Agroambientals i Alimentàries Universitá Degli Studi di Firenze Itàlia Doble Doctorat

Doctorat en Tecnologies Industrials                    
i  de Telecomunicació Kaunas University of Technology Lituània Doble Doctorat

Doctorat en Recursos i Tecnologies  
Agràries, Agroambientals i Alimentàries Universitat de Sonora Mèxic Doble Doctorat

Doctorat en Tecnologies Industrials                        
i de Telecomunicació

Centre d’Investigació i                        
d’Estudis Avançats de l’Institut 
Politècnic Nacional (CINVESTAV)

Mèxic Doble Doctorat

Doctorado en Recursos y Tecnologías  
Agrarias, Agroambientales y Alimentarias

Universitat Nacional Agrària  
La Molina Lima (5 modalitats) El Perú Doble Doctorat

Doctorat en Recursos i Tecnologies  
Agràries, Agroambientals i Alimentàries

Wroclaw University of  
Environmental and Life Sciences Polònia Doble Doctorat

Màster Universitari en Gestió de  
Recursos Humans, Treball i Organitzacions Università Degli Studi di Palermo Itàlia Doble Màster

Màster Universitari en Agroecologia,  
Desenvolupament Rural i Agroturisme Universitat Autònoma de Yucatán Mèxic Doble Màster

Màster Universitari en Gestió de  
Recursos Humans, Treball i Organitzacions Universitat de Talca Xile Doble Màster

> Veure notícia en internacional.umh.es

La UMH, com a coordinadora del Colegio Doctoral Tordesillas de Salut Pública i Història de la 

Ciència i integrada en la xarxa acadèmica al costat de les universitats de Porto i São Paulo, 

compta amb finançament per a dos cursos acadèmics. S’ha obtingut la primera tesi doctoral 

doble entre la Universitat de São Paulo (USP) i la UMH, sent aquesta la primera tesi de doble 

titulació de la Facultat de Medicina de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

> Veure notícia en Diario Información

https://internacional.umh.es/2020/10/20/primera-tesis-de-doble-titulacion-de-doctorado-sobre-las-relaciones-familiares-de-personas-transexuales/
https://tordesillasdoctoral.umh.es/
https://tordesillasdoctoral.umh.es/


18 19 

 Memòria d’activitats 20/21 

L’acord té com a objectiu establir la col·laboració entre el MESCyT, la UASD i la UMH 

en el Doctorat en Ciències Agroalimentàries de la Facultat de Ciències Agronòmiques i 

Veterinàries de la UASD. Mitjançant aquest acord, el Ministeri dominicà es compromet també 

a finançar aquest doctorat mitjançant 24 beques. La principal repercussió d’aquest acord 

es basa a consolidar la cooperació acadèmica entre la UASD i la UMH a través de l’impuls 

del Doctorat en Ciències Agroalimentàries mitjançant la participació dels professors de 

la UMH en aquest. Aquesta cooperació internacional generarà llaços estables per a una 

cooperació acadèmica, científica duradora i beneficiosa per a totes dues universitats, 

reforçant l’estratègia de la UMH al país del Carib.

La UASD està actualment treballant en el desenvolupament d’iniciatives similars amb 

el MESCyT, en les quals també participarà la UMH, per als doctorats en medi ambient i 

Sostenibilitat, en Art, en Estadística i en Ciències de la Salut. Aquesta acció forma part 

d’una acció estratègica d’internacionalització i expansió de la UMH al país del Carib que 

s’inicia a través de la UASP, la Universitat més important del país, amb més de 220.000 

estudiants.

Aquesta actuació es troba en línia amb les polítiques estratègiques establides per la 

UMH en matèria d’internacionalització i de desenvolupament sostenible, i potència la con-

secució dels ODS de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides relacionats amb garantir una 

educació inclusiva, equitativa i de qualitat.

> Llegir notícia en internacional.umh.es

> Veure en internacional.umh.es

> La UMH en la República Dominicana

• Acord d’internacionalització entre la UMH, la Universitat Autònoma

de Santo Domingo (UASD) i el Govern de la República Dominicana.. 

La UMH estreta vincles amb la República Dominicana amb la signatura d’un acord de 

col·laboració entre el Ministeri d’Educació Superior, Ciència i Tecnologia (MESCyT) de la 

República Dominicana, la Universitat Autònoma de Santo Domingo (UASD) i la Universitat 

Miguel Hernández d’Elx (UMH). El conveni va ser rubricat pel ministre d’Educació dominicà, 

la rectora de la USEU i el vicerector de Relacions Internacionals de la UMH, acompanyat 

pel director del Programa Espill Iberoamèrica i pel professor Fernando Borrás. A l’acte 

van assistir: el Ministre Conseller de l’Ambaixada d’Espanya a la República Dominicana; 

viceministres del MESCYT; vicerectors i el director de cooperació i relacions nacionals i 

internacionals de la UASD; així com diverses autoritats acadèmiques.

Promoció de relacions internacionals: Convenis

Rúbrica 
acord

https://internacional.umh.es/2021/04/13/importante-acuerdo-de-internacionalizacion-entre-el-gobierno-de-la-republicana-uasd-y-umh/
https://internacional.umh.es/2021/04/13/importante-acuerdo-de-internacionalizacion-entre-el-gobierno-de-la-republicana-uasd-y-umh/
https://internacional.umh.es/2021/05/25/estudiantes-de-republica-dominicana-pueden-solicitar-becas-internacionales-para-cursar-una-veintena-de-masteres-umh/
https://internacional.umh.es/2020/11/27/el-ministerio-de-educacion-superior-de-la-republica-dominicana-financiara-los-doctorados-espejo-a-impartir-por-la-umh/
https://sites.google.com/umh.es/umhenrepublicadominicana/inicio
https://twitter.com/universidaduasd/status/1379430183074025478
https://youtu.be/XSTxdbXhkNs
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En el marc dels objectius generals 

de la UMH i dels objectius específics 

d’internacionalització, és considera prioritari 

incrementar el nom d’estudiants universita-

ris estrangers mitjançant una oferta de 

programes “Study Abroad” específicament 

dissenyada per a aquest col·lectiu, que 

responent als seues necessitats formatives, 

servisca per a potenciar la visibilitat 

internacional de la nostra universitat i al 

mateix temps oferisca als nostres estudiants 

i professors l’oportunitat d’interactuar amb 

alumnes i professors d’altres nacionalitats, 

afavorint així la internacionalització de la 

seua currículum.

Els Programes Study Abroad oferits són 

els següents:

- “Mediterranean diet and landscapes”

-  University Expert in Electronics  

   for Satellite Communications

- “University Expert in Wireless  

    Sensor Network”

- “Mediterranean Culture” (4 crèdits)

-  Cultura Mediterrània (2 crèdits) 

- “Spanish Literature and Civilization”

- Ergonomia i Psicosociologia

miguel hernández university of elche

INTERNATIONAL 
INTERNSHIP

program

internacional.umh.es/internship
Relaciones Internacionales UMH

MMaakkiinngg  tthhee  mmoosstt  ooff  yyoouurr

iinntteerrnnaattiioonnaall  eexxppeerriieennccee

@GlobalUMH

internacional.umh.es
@GlobalUMH
Relaciones Internacionales UMH

Així mateix, també oferim el Programa 

International “Internship UMH”, dirigit a 

estudiants estrangers que vulguen viure 

una experiència educativa en un ambient 

professional orientats per tutors. Aquest 

programa els permet desenvolupar capacitats 

de lideratge i competències professionals de 

la seua àrea d’estudi. El programa es divideix 

en pràctiques internes, que es desenvolupen 

en departaments, institucions i serveis 

administratius, i en pràctiques externes, 

desenvolupades en empreses spin-off o 

startups del Parc Científic de la UMH.

El programa de pràctiques externes es rea-

lliça al costat del títol d’ Expert Universitari en 

Competències Professionals, Ocupabilitat i 

Emprenedoria de la UMH. La duració total del 

programa és de tres mesos, en els quals els 

estudiants realitzen visites a les empreses 

més importants de la província d’Alacant, un 

curs intensiu d’espanyol i a més, gaudeixen 

de diverses activitats culturals i lúdiques en 

diferents localitats.

> internacional.umh.es/ 

    incoming/study-abroad

Programes “Study Abroad”

http://mifuturo.umh.es/competencias
http://mifuturo.umh.es/competencias
http://mifuturo.umh.es/competencias
https://internacional.umh.es/incoming/study-abroad
https://internacional.umh.es/incoming/study-abroad
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Internacionalització de centres (AIEFI) 
Per sisé any consecutiu i seguint recomanacions de la “Estratègia per a la Internacionalització 

de les Universitats Espanyoles 2015-20” del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, en el 

Vicerectorat de Relacions Internacionals, s’han finançat diverses activitats. El finançament 

ascendeix a 100.000€. L’objectiu fonamental era potenciar accions dirigides a augmentar la 

presència i projecció internacionals dels centres de la UMH. 

Amb aquestes ajudes es despleguen les actuacions d’internacionalització, dotant als 

centres de finançament per a aconseguir objectius estratègics. Tots els anys es realitzen 

diversos tipus d’actuacions, incloent les visites a universitats d’Amèrica i Europa i 

l’organització d’esdeveniments internacionals dins de la UMH, no obstant això, amb motiu 

de les restriccions de mobilitat, aquestes actuacions s’han orientat cap a la no presencialitat.

> Taula 5. Llistat de centres i financiació rebuda

Centre
Asignació 
concedida 

2016

Asignació 
concedida 

2017

Asignació 
concedida 

2018

Asignació 
concedida 

2019

Asignació 
concedida 

2020

Asignació 
concedida 

2021

EPSE 15.000 12.120,60 12.120,60 10.659 7.570 10.000
EPSO 15.000 11.037,20 11.037,20 8.628 7.935 10.000
Facultat de Belles Arts 15.000 9.410,80 9.410,80 8.026 6.354,34 9.502
Facultat de Ciències Experimentals 10.000 9.407,90 9.407,90 8.851 7.250 8.274
Facultat de Ciències Socials       
i Jurídiques d’Elx 15.000 12.728,70 12.728,70 11.272 9.910,92 10.000

Facultat de Ciències Socials         
i Jurídiques d’Oriola 15.000 9.427,70 9.427,70 8.843 7.130 8.699

Facultat de Ciències Sociosanitàries 15.000 9.409,30 9.409,30 8.972 6.375 9.892
Facultat de Farmàcia 15.000 8.053,00 8.053 7.850 7.608,40 7.709
Facultat de Medicina 15.000 11.266,30 11.266,30 11.042 7.200 10.000
Institut d’Investigació, Desenvolu-
pament i Innovació en Biotecnologia 
Sanitària d’Elx (IDIBE)

10.000 7.133,70 7.133,70 7.692 3.500 6.771

Institut de Bioengiyeria 10.000 ------------- ------------- 6.508 4.386

Institut CIO 
(Centre Investigació Operativa) 3.920 4.767

Institut de Neurociències ------------- ------------- 1.630 -------------

Entre les actuacions desenvolupades destaquen: invitació a professors estrangers a 

impartir en grau, màster i doctorat, elaboració de material per a la difusió internacional 

de l’oferta acadèmica de la UMH, capacitació del professorat per a docència i impartició 

de seminaris en anglés (coaching, EMI skills, speaking), participació en fires, seminaris o 

jornades virtuals enfocades a la formació en la internacionalització o a la promoció de l’oferta 

acadèmica de la UMH, organització de jornades, workshops o seminaris en línia de difusió 

internacional de l’oferta acadèmica de la universitat i la creació d’espais acadèmics virtuals 

en col·laboració amb altres universitats.

Els plans desenvolupats des de cada centre, dins del programa, continuen facilitant un 

desplegament de les actuacions desenvolupades en l’àmbit de la internacionalització de la 

UMH. Malgrat la incertesa amb motiu de l’alerta sanitària global, es planteja continuar man-

tenint les aliances i especialització de la mena d’activitats d’intercanvi i internacionalització 

dels ensenyaments en la UMH.

Docència en anglés en la UMH
Continuant amb la seua tasca d’internacionalització, la UMH ha impartit en anglés un total de 

24 assignatures durant el curs acadèmic 2020/21, tant de grau com de màster. Així mateix, 

s’imparteixen de manera íntegra en anglés dos màsters: “Màster in Neurosciences: From the 

bench to the bedside” i “The European Màster on Translational Cosmetic and Dermatological 

Sciences (EMOTION)”.

> internacional.umh.es/internacionalizacion/internacionalizacion-de-centros/docencia-ingles

Setmanes internacionals i gestió de visites internacionals
· International Staff Week

Del 31 de maig al 4 de juny es va celebrar la trobada virtual, International Staff Week,  

en el qual van participar membres de diversos departaments i facultats (Ciències, Tecnolo-

gia, Sociologia, Turisme, Màrqueting, Enginyeria, Econòmiques i Relacions Internacionals) 

d’institucions educatives europees pertanyents a:

- Centre integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) Vall d’Elda (Espanya) 

- Universitat Miguel Hernàndez d’Elx (Espanya)

- Universitat de Sarajevo (Bòsnia-Herzegovina)

- Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Geòrgia)

https://internacional.umh.es/internacionalizacion/internacionalizacion-de-centros/docencia-ingles/
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· Visita de la Universitat de Ciències Ambientals i de la Vida de Wroclaw

La UMH va rebre entre el 12 i 15 de juliol la tercera visita de la Universitat de Ciències 

Ambientals i de la Vida de Wroclaw (UPWr). La trobada va tindre com a objectiu la signatura 

del conveni per a la implementació del Doble Màster Universitari en Tecnologia i Qualitat 

Agroalimentària (UMH) i el Màster B-Innova-Màster en Tecnologia Alimentària (UPWr), a 

més del desenvolupament de les actuacions inicials per a la posada en marxa d’aquest 

doble títol internacional.

Després de la visita al Campus d’Elx i al Parc Científic, es van efectuar reunions per a 

debatre sobre el futur de la cooperació entre totes dues universitats. Posteriorment, es va 

completar la visita al Campus d’Oriola on es va debatre sobre estratègies de cooperació, 

contractació i màrqueting. Finalment, es va procedir a la signatura del conveni entre totes 

dues institucions.

La representació polonesa va estar encapçalada per professorat de la Facultat de 

Biotecnologia i Ciència dels Aliments, del Departament d’Admissions, de la Facultat de 

Biologia i Ciències Agroalimentàries i membres del projecte i Personal Docent Investigador. 

Aquest projecte és finançat 

per l’Agència Nacional Polo- 

nesa per a l’Intercanvi 

Acadèmic a través de fons 

europeus com a part del 

programa KATAMARAN.

> Veure en Comunicació UMH

> Llegir en internacional.umh.es

> Veure en internacional.umh.es

· Visita de la delegació francesa del centre “Victor Hugo“ d’Auby

La UMH va rebre a l’octubre la visita de representants de l’IES Severo Ochoa (Elx) i del centre 

francés “Victor Hugo” (Auby) per a conéixer de prop la institució i descobrir com funciona el 

sistema educatiu espanyol. En la trobada es va destacar el valor afegit que aporta realitzar 

programes de mobilitat per al PDI i l’alumnat, ja que la internacionalització és una recom-

pensa, no sols acadèmica, sinó també vital i cultural.

Posteriorment, membres del Servei de Relacions internacionals, Cooperació al 

Desenvolupament i Voluntariat van realitzar una presentació en la qual van explicar als 

visitants la història de la universitat, la seua oferta formativa, la localització dels diferents 

campus, els acords amb altres institucions, els programes de mobilitat o la seua posició en 

els rànquings internacionals.

En finalitzar, el grup va poder conéixer els principals edificis, instal·lacions i serveis que 

formen part del Campus d’Elx.

> Veure en Internacional.umh.es

https://upwr.edu.pl/en/
https://upwr.edu.pl/en/
https://comunicacion.umh.es/2021/07/15/la-umh-firma-con-una-universidad-polaca-un-convenio-para-implementar-un-doble-master-internacional-en-tecnologia-agroalimentaria/
https://internacional.umh.es/2021/07/13/la-umh-recibe-la-visita-de-la-la-universidad-de-ciencias-ambientales-y-de-la-vida-de-wroclaw-para-la-implementacion-del-doble-master-universitario-en-tecnologia-y-calidad-agroalimentaria-y-el-master-b/
https://internacional.umh.es/2021/02/10/la-umh-recibe-de-forma-virtual-a-representantes-de-la-universidad-de-wroclaw-para-abordar-el-programa-b-innova-master-en-tecnologia-alimentaria/
https://victor-hugo-auby.enthdf.fr/
https://internacional.umh.es/2021/10/22/la-umh-recibe-la-visita-de-la-delegacion-francesa-del-centro-victor-hugo-de-auby/
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Projectes Docents d’Internacionalització a casa (PRODIC-UMH)
Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació permeten la creació d’espais col·laboratius 

docents amb universitats estrangeres. El principal objectiu del programa PRODIC-UMH 

consisteix en el desenvolupament d’activitats docents que promoguen la interacció i la 

col·laboració d’estudiants propis de la UMH amb estudiants estrangers. Es basa en l’intercanvi 

virtual i es caracteritza per activitats docents principalment liderades pels estudiants que 

han d’interactuar amb alumnes estrangers per a la realització de les tasques dissenyades 

pels professors responsables d’aquesta docència.

EL’intercanvi virtual, conegut com a “docència internacional col·laborativa en línia”, pos-

seeix una trajectòria de més de 30 anys de tradició i està promogut per la Unió Europea com 

una eina docent útil per a donar suport a la pre mobilitat i post mobilitat dels programes 

Erasmus. El programa PRODIC-UMH, d’acord amb l’objectiu d’equitat dels ODS, té la capacitat 

única d’aconseguir a un major nombre d’estudiants que la pròpia mobilitat física permet. A 

més, ofereix experiències d’intercanvi que permeten, tant a l’estudiantat com al professorat, 

millorar les seues habilitats internacionals i interculturals.

El programa és finançat amb fons propis de la universitat, per una quantia màxima total 

de 30.000 euros, i se sufraga amb un màxim de 1.000 euros per projecte docent seleccionat. 

En la convocatòria PRODIC s’han finançat un total de 40 de projectes d’internacionalització a 

casa. Aquests projectes s’han dividit en tres modalitats: 

- 18 han realitzat intercanvi virtual (Virtual Exchange) en assignatures de grau o màster; 

- 19 han organitzat activitats docents conjuntes amb universitats estrangeres;

- 3 projectes han realitzat co-tuteles de TFG o TFM amb professorat estranger. 

Cal destacar la diversitat temàtica dels projectes realitzats, que abasten totes les àrees 

d’estudi de la universitat, així com la gran dispersió geogràfica de les universitats estrangeres 

participants que inclouen universitats europees, llatinoamericanes i estatunidenques.

> Veure en internacional.umh.es

> europa.eu/youth/erasmusvirtual_es

https://comunicacion.umh.es/2021/04/20/la-umh-lanza-el-programa-de-proyectos-docentes-de-internacionalizacion-en-casa-prodic-umh/
https://internacional.umh.es/internacionalizacion/prodic/
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_es
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Gestió de projectes internacionals: Projectes KA2 ERASMUS+
El programa ERASMUS+ inclou les Accions Clau 2 (K2), això és, projectes relacionats amb 

l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2021-27. Les Accions Clau 2 se-

cunden:

• Les Associacions per a la cooperació:

- Associacions de cooperació

- Associacions a petita escala

• Les Associacions d’excel·lència:

- Universitats europees

- Centres d’excel·lència professional

- Acadèmies de professors Erasmus+

- Acció Erasmus Mundus

• Les Associacions per a la innovació:

- Aliances per a la innovació

- Projectes amb visió de futur

• Els Projectes de desenvolupament de capacitats en l’àmbit de la joventut

• Esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre

El programa ERASMUS+ al periode 2014-20 donava suport a les següents Accions Clau 2:

• Les associacions estratègiques en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut

• Les universitats europees

• Les aliances per al coneixement

• Les aliances per a les competències sectorials

• El desenvolupament de capacitats en l’àmbit de l’educació superior

• El desenvolupament de les capacitats en l’àmbit de la joventut

> internacional.umh.es/proyectos-ka2-en-curso

El programa ERASMUS+ també finança:

• Activitats Jean Monnet:

- Mòduls Jean Monnet (ensenyament i investigació)

- Càtedres Jean Monnet (ensenyament i investigació)

- Centres d’excel·lència Jean Monnet (ensenyament i investigació)

- Suport Jean Monnet a associacions

- Xarxes Jean Monnet (debat polític amb el món acadèmic)

- Projectes Jean Monnet (debat polític amb el món acadèmic)

• Esport:

- Associacions en col·laboració

- Associacions en col·laboració a petita escala

- Esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre

Ens trobem en un període de transició en el qual estan en marxa i finalitzant projectes 

en el marc de programa ERASMUS+KA2 període 2017-2020, i començant nous projectes 

concedits pel programa 2021-2027. Per això, en la taula dels projectes que participa la UMH, 

trobem projectes dins de subprogrames en tots dos períodes.

https://internacional.umh.es/proyectos-ka2-en-curso/
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Taula 6. Projectes en els quals ha participat la UMH en el curs 2020-21

Programa Organització coordinadora Títol del projecte

Associacions estratègiques 
en l’àmbit de la 
educació superior                       
- Strategic Partnership

Universitatea Technica 
Gheorghe Asachi din Iasi 

(Romania)

Footwear in the 21st century: New skills for the 
design of drastically improved comfort, sustainable, 
fashion-oriented and scientifically-led footwear 
products (SciLED)

Desenvolupament capacitats  
en l’àmbit de la  
educació superior                
- Capacity Building

Universidade de São Paulo (USP)
(El Brasil)

Strengthening Criminology teaching through  
Cooperation among European and South-American 
universities (SUCCESS)

Associacions estratègiques 
en l’àmbit de la 
educació superior                    
- Strategic Partnership

UMH 
(Espanya)

Universities for labour inclusion of people  
with intellectual disabilities (U4INCLUSION)

Esports                                   
Xicotetes col·laboracions   
- Small Collaborative  
  Partnerships in Sport

UISP-Sport per tutti (ONG) 
(Itàlia) Physical Activity Enhancement (PACE)

Associacions estratègiques 
en l’àmbit de la 
educació superior                    
- Strategic Partnership

University of Pisa 
(Itàlia)

Understanding, Learning and Improving          
Soft Skills for Employability (ULISSE)

Associacions estratègiques 
en l’àmbit de la 
educació superior                    
- Strategic Partnership

Slovak University of  
Agriculture in Nitra 

(Eslovàquia)

Implementation of Consumer NEUROscience 
and SMART Research Solutions in Aromachology 
(NEUROSMARTOLOGY)

Universitats europees          
- European Universities

University of Radboud  
(Països Baixos)

European University of Brain and Technology 
(NEUROTECHEU)

Càtedra Jean Monnet
- Chair Jean Monnet

UMH 
(Espanya)

Cátedra Jean Monnet. 
Renforcer les valeurs de l’Union Européenne:  
le rôle de la citoyenneté active

Erasmus Mundus Joint 
Master’s Degree Università del Piemonte Orientale, 

(Itàlia)

Erasmus Mundus Joint Master’s Degree (EMJMD). 
European Master on Translational Cosmeceutical 
Sciences (EMOTION)

Programa Organització coordinadora Títol del projecte

Asociaciones estratégicas 
en el ámbito de la 
educación superior                      
- Strategic Partnership

Uniwersytet Ekonomiczny 
W Poznaniu 

(Polònia)

European Dimension of Internationalization 
of Doctoral Study in Biotechnology and  
Food Sciences (EuroDisBioFood)

Alianzas para  
el conocimiento

Panepistimio Patron,  
Rio Patras 
(Grècia)

Next Generation Training on  
Intelligent Greenhouses (NEGHTRA)

Asociaciones estratégicas 
en el ámbito de la 
educación superior                    
- Strategic Partnership

Fundació Institut  
d’Investigació Sanitària Aragó 

 (IIS Aragó)

European Perioperative Medical Networking  
(EUPEMEN)

Asociaciones estratégicas 
en el ámbito de la 
educación superior                    
- Strategic Partnership

Uniwersyttt Ekonomiczny 
W Poznaniu 

(Polònia)

Teaching Sustainability in Higher Education  
in the Field of Economics and Management 
(Teaching Sustainability)

Asociaciones estratégicas 
en el ámbito de la 
educación para adultos                    
- Strategic Partnership

UMH 
(Espanya) Domotic School Garden (DOMOTIC)

Desarrollo de capacidades 
en el ámbito de la Juventud                    
- Strategic Partnership

Kolleg für Management und  
Gestaltung nachhaltiger Entwick-

lung gGmbH – KMGNE 
(Alemanya)

Finding Stories to Embrace our Planet’s Limits 
(RELATE)

Katamaran-Preparación 
y ejecución de estudios  
conjuntos de máster

Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu 

(Polònia)

B-Innova - Master in Food Technology - 
joint Master’s degree studies of the Wrocław 
University of Environmental and Life Sciences and 
the University Miguel Hernandez de Elche in Food 
Technology and Human Nutrition (KATAMARAN)



32 33 

 Memòria d’activitats 20/21 

• SciLED: 

“Footwear in the 21st century: New skills for the design of 

drastically improved comfort, sustainable, fashion-oriented 

and scientifically-led footwear products”, impulsat pel 

Departament de Ciència de Materials, Òptica i Tecnologia 

Electrònica. Participen en aquest projecte entitats de Grècia, 

Portugal, Romania, Bèlgica, Itàlia i Espanya. L’import concedit 

a la UMH va ascendir a 58.884€ i tenia una duració de 3 anys.

• U4INCLUSION: 

“Universities for labour inclusion of people with intellectual 

disabilities”, coordinat per la UMH des del Departament de 

Ciència Jurídic. Participen entitats de països com Espanya, 

Itàlia, Bèlgica i Alemanya. L’import concedit va ascendir a 

270.510€ i amb una duració de 3 anys.

• ULISSE: 

Conegut com “Understanding, Learning and Improving  

Soft Skills for Employability”, des del Vicerectorat d’Estudiants 

i Coordinació i des del Vicerectorat de Transferència i 

Intercanvi de Coneixement. Participen entitats de països 

diversos com Espanya, Portugal, Letònia i Itàlia. L’import va 

ascendir a 59.803€ i amb una duració de tres anys.

• NEUROSMARTOLOGY:

“Implementation of Consumer NEUROscience and SMART  

Research Solutions in AromachOLOGY”, projecte impulsat per 

professors de l’Àrea de Ciència i Tecnologia d’Aliments (TA). Par-

ticipen entitats de països com Eslovàquia, Dinamarca, Repú-

blica Txeca, Finlàndia, Polònia i Espanya. L’import concedit va 

ascendir a 33.430€ i amb una duració de 30 mesos.

• SUCCESS:

“Strengthening Criminology teaching through Cooperation 

among European and South-American universities”, impul-

sat pel Centre CRIMINA per a l’Estudi i prevenció de la delin-

qüència de la UMH. En el projecte estan col·laborant entitats 

de diferents països com el Perú, Portugal, el Brasil, Colòmbia 

i Espanya. L’import concedit a la UMH va ascendir a 80.184€ 

i va tindre una duració de 3 anys.

• PACE: 

“Physical Activity Enhancement (PACE). Reducing injury 

in youth sport through a grass-roots coach education 

programme”. L’objectiu del projecte és reduir el nombre de 

lesions en l’esport practicat per xiquets a través d’un progra-

ma d’educació per a entrenadors de base no professionals. 

L’import concedit a la UMH va ascendir a 10.250€ i va tindre 

una duració de 2 anys.

 

• “Renforcer les valeurs de l’Union Européenne: le rôle de la 

citoyenneté active”. Càtedra coordinada per la UMH a través 

del Departament de Ciència Jurídica. L’import concedit al 

projecte va ascendir a 37.457€ i una duració de 3 anys.

• La Comissió Europea concedeix l’Erasmus Mundus Joint 

Màster Degree (EMJMD) i el European Màster on Translational 

Cosmeceutical Sciences (EMOTION) en el qual participa la 

UMH des del IDIBE, sent la Università del Piemonte Orientale 

d’Itàlia la que exerceix la seua coordinació.

Associacions estratègiques en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut                Desenvolupament de capacitats en l’àmbit de la joventut – Capacity Building
 

Small Collaborative Partnerships in Sport

Erasmus Mundus

>  sciled.eu/es/socios

> u4inclusion.com

> ulisseproject.eu

> fem.uniag.sk/sk/neurosmartology

> criminologia.successproject.eu

> emotion-master.eu

> comunicacion.umh.es/2020/03/06

> gdyniasport.pl

http://sciled.eu/es/socios/
https://u4inclusion.com
http://ulisseproject.eu
https://fem.uniag.sk/sk/neurosmartology/
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• European University of Brain and Technology (NEUROTECHEU): 

És un projecte en el qual la UMH participa com a soci d’un 

consorci europeu de huit universitats. Està liderat per inves-

tigadors de l’Institut de Neurociències i aglutina a professors 

i investigadors de les àrees de neurociències i tecnologia, 

tècnics del Servei de Relacions Internacionales i el Vicerec-

torat de Relacions Internacionals de la UMH. L’objectiu és 

crear un “campus interuniversitari d’educació superior”,  

és a dir, un espai flexible d’educació superior compartit entre 

universitats en el qual es vincule l’educació a la investigació, 

a la innovació i a la societat. El projecte inclou mobilitat 

ERASMUS+ integrada a tots els nivells i, donat el seu caràcter 

transversal, implica la universitat en el seu conjunt.

El projecte, subvencionat per la Comissió Europea amb 

5.000.000€, va concedir a la UMH un import de 460.908,92€

> theneurotech.eu

> internacional.umh.es
    internacionalizacion/neurotecheu       

> Veure notícia en Evento Ciencia

• EURODISBIOFOOD: 

“European Dimension of Internationalization of Doctoral 

Study in Biotechnology and Food Sciences (EuroDisBioFood)”: 

projecte impulsat per professors de l’Àrea de Ciència i 

Tecnologia d’Aliments (TA). Participen entitats de països com 

Eslovàquia, Itàlia, Polònia i Espanya. L’import concedit va 

ascendir a 52.073€ i amb una duració de 35 mesos.

• EUPEMEN: 

“European perioperative medical networking”. L’objectiu 

d’aquest projecte és adaptar i implementar el protocol ERES 

als hospitals. L’import concedit va ascendir a 35.166,80€ i 

amb una duració de 36 mesos.

• SUSTA:

“Teaching Sustainability in Higher Education in the Field of 

Economics and Management”, promogut per professors de 

la UMH del Departament de Tecnologia Agroalimentària. Par-

ticipen entitats de països com Polònia, Sèrbia, Eslovàquia, 

Hongria, República Txeca i Espanya. L’import concedit UMH 

va ascendir a 36.379€ i amb duració de 2 anys.

• NEGHTRA

“Next Generation Training on Intelligent Greenhouses  

(NEGHTRA)”. Projecte que pretén impulsar un Sistema 

d’aprenentatge permanent, adaptable i flexible que 

garantisca un ensenyament eficient i d’alta qualitat en 

l’àmbit de l’agricultura. Es participa des del Departament de 

Física i arquitectura de computadors de la UMH juntament 

amb entitat de països com Itàlia i Grècia, els qui exerceixen 

de coordinadors. L’import concedit va ascendir a 71.203€ i 

amb una duració de 2 anys.

Universitats Europees                          Associacions estratègiques en l’àmbit de l’educació superior

Aliances per al coneixement

> twitter.com/eupemen

> ue.poznan.pl/en/susta-projekt

> uniag.sk/en/eurodisbiofood

> neghtra.eu

https://theneurotech.eu/
https://internacional.umh.es/internacionalizacion/neurotecheu/
https://internacional.umh.es/internacionalizacion/neurotecheu/
https://eventociencia.es/eventos/encuentro-de-estudiantes-a-profesoras-mujeres-inspiradoras-en-la-universidad-europea-neurotech-eu/
https://radio.umh.es/2020/07/10/la-participacion-de-la-umh-en-en-el-consorcio-universidad-europea-para-el-cerebro-y-la-tecnologia-neurotecheu-en-informativos-umh-10-de-julio-de-2020/
https://internacional.umh.es/2021/09/28/el-certamen-3-minute-tesis-de-neurotech%e1%b4%b1%e1%b5%81-en-informativos-umh/
https://www.instagram.com/p/CI3VR4TiYRW/?hl=es
https://twitter.com/NeurotechEU/status/1438781518063747072/
https://www.youtube.com/c/NeurotechEU/featured
http://ue.poznan.pl/en/susta-projekt
https://www.neghtra.eu/
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Cooperació al desenvolupament i Voluntariat

Actividades incluidas en los Programas de cooperación universitaria al desarrollo 
cofinanciados por la GVA.

Durant el curs 2020-21 s’han dut a terme activitats contemplades en els Convenis 

de col·laboració signats entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Participació, 

Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per 

al cofinançament dels Programes de Cooperació Universitària al Desenvolupament de 2019 

i de 2020 de la UMH. L’import d’aquests convenis, constituït per aportacions de totes dues 

entitats, ha ascendit a 187.751,02€ i 248.115,90€ respectivament, destinant-se 94.896,53€ 

a projectes de cooperació universitària al desenvolupament i 105.839,68€ a projectes 

d’investigació internacionals per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS) de l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Els projectes comprenen actuacions emmarcades en tres línies: formativa, investigadora i 

desenvolupament de projectes de CUD.

• Línia formativa:

En aquesta línia es van realitzar:

El Curs “Estratègies actives per a l’educació en ODS: gamificació i escape rooms” 

dirigit al PDI de la UMH sent l’objectiu d’aquest curs que el PDI participant coneguera 

en què consisteix la ludificació educativa, estratègies i recursos, les diferents tipologies 

d’activitats educatives ludificades i, en particular, els escape rooms i breakout edu i perquè 

així fora capaç d’aplicar la ludificació en el disseny d’activitats educatives relatives a la 

implementació dels ODS.

> internacional.umh.es

El curs “Sostenibilitat ambiental des de la visió dels ODS”: qque va tindre per objectiu 

aconseguir que les persones participants entengueren i valoraren la importància 

d’aconseguir els ODS relacionats amb la sostenibilitat ambiental, que desenvoluparen 

accions per a aconseguir els ODS en l’àmbit de la Universitat, proposaren indicadors per a 

mesurar l’assoliment dels ODS en la Universitat i foren capaces de transmetre i contagiar 

al col·lectiu universitari la importància d’aconseguir els ODS per a transformar el món.
> umhsostenible.com/noticias-medio-ambiente

> internacional.umh.es

• DOMOTIC SCHOOL GARDEN: 

Projecte impulsat per professors de l’Àrea d’Enginyeria Agro-

forestal Participen entitats de països com: Itàlia, Grècia, 

Bulgària i Espanya. L’import concedit a la UMH va ascendir a 

97.076,00€ i amb una duració de 21 mesos. 

• RELATE

“Finding Stories to Embrace our Planet’s Limits (RELATE)”,  

Trobar històries per a abraçar els límits del nostre planeta». 

Desenvolupar un currículum de bi-learning per a enfrontar 

els desafiaments globals i locals (límits planetaris: canvi 

climàtic, pèrdua de biodiversitat, degradació de sòl, 

acidificació d’oceans, entre altres) amb nous mètodes 

de l’aprenentatge i per a crear el que anomenem una 

alfabetització transformadora cap a la sostenibilitat i enfront 

de la crisi climàtica (fins i tot canvis culturals i social-

ambientals).

• KATAMARAN

“B-Innova - Master in Food Technology - joint Master’s degree 

studies of the Wrocław University of Environmental and 

Life Sciences (Poland) and the University Miguel Hernandez 

de Elche (Spain) in Food Technology and Human Nutrition 

(KATAMARAN)”

> domotic-school-garden.blogspot.com

> rekrutacja.upwr.edu.pl

> ance-hellas.org/en/news-events/
    new-project-relate-finding-stories
    -to-embrace-our-planets-limits

Associacions estratègiques en l’àmbit de l’educació per a adults

Desenvolupament de capacitats en l’àmbit de la Joventut

Preparació i execució d’estudis conjunts de màster Programa

Programa

https://internacional.umh.es/2021/02/17/cerca-de-50-personas-participan-en-el-curso-online-estrategias-activas-para-la-educacion-en-ods-gamificacion-y-escape-rooms
https://www.umhsostenible.com/noticias-medio-ambiente/curso-sostenibilidad-ambiental-desde-la-vision-de-los-ods-644
https://internacional.umh.es/2020/12/17/curso-semipresencial-sostenibilidad-ambiental-desde-la-vision-de-los-ods
https://domotic-school-garden.blogspot.com
https://rekrutacja.upwr.edu.pl/oferta/realizowane-projekty/katamaran
https://ance-hellas.org/en/projects/on-going/relate-finding-stories-to-embrace-our-planets-limits/
https://ance-hellas.org/en/projects/on-going/relate-finding-stories-to-embrace-our-planets-limits/
https://ance-hellas.org/en/projects/on-going/relate-finding-stories-to-embrace-our-planets-limits/
https://internacional.umh.es/files/2020/12/programa-del-curso-ODS-gamificación-y-escape-rooms.pdf
https://mobile.twitter.com/globalumh/status/1362020099184594944
https://twitter.com/GlobalUMH/status/1339495556830404608
https://internacional.umh.es/files/2020/12/Planificacion-Curso-formativo-ODS-y-Medio-Ambiente-del-1-al-3-de-febrero-1.pdf
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La Formació Bàsica en Voluntariat: l’objectiu del qual va ser donar a conéixer els conceptes 

i aspectes bàsics del voluntariat, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 

2030 i el valor del voluntariat com a eina per a implementar aquests objectius.

> internacional.umh.es/formacio-basica-en-voluntariat

> observatorio.umh.es/curs-de-formacio-basica-en-voluntariat

> internacional.umh.es/itinerari-persona-voluntaria-umh

> internacional.umh.es/exit-de-participacio-en-la-formacio-basica-de-voluntariat-de-la-umh

Les XVI Jornades de Promoció del Voluntariat UMH: l’objectiu principal d’aquest 

esdeveniment va ser promoure l’associacionisme i el voluntariat com a eines clau en la 

construcció d’una societat solidària. Amb elles es va dur a terme una activitat creativa, de 

difusió i sensibilització mitjançant la participació de la comunitat universitària, acostant 

a l’acció voluntària i les seues diferents formes d’actuació en la nostra societat. Per a 

aquestes accions es van desenvolupar tota una sèrie d’activitats entre les quals es van 

incloure taules redones, conferències, tallers i fins a un concurs de fotografia.

> internacional.umh.es/xvi-jornades-promocio-voluntariat-umh

> comunicacion.umh.es/celebracio-xvi-jornades-promocio-voluntariat-en-format-online

La Convocatòria d’Ajudes UMH per a impulsar Treballs Fi de Grau, Treballs Fi de Màster 

i pràctiques en el marc de la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 

de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides que pretén sensibilitzar i donar a conéixer a la 

comunitat universitària els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la citada Agenda.

> internacional.umh.es/conv-ajudes-umh-impulsar-tfg-tfm-i-practiques-marc-ods-conveni-2020

> adeorihuela.edu.umh.es/convocatoria-d-ajudes-umh-per a-realitzar-el-tfg-sobre-ods

Programa

https://internacional.umh.es/2021/02/25/formacion-basica-en-voluntariado
https://observatorio.umh.es/2021/03/01/curso-de-formacion-basica-en-voluntariado
https://internacional.umh.es/cooperacion-y-voluntariado/voluntariado/itinerario-de-la-persona-voluntaria-en-la-umh
https://internacional.umh.es/2021/05/12/exito-de-participacion-en-la-formacion-basica-de-voluntariado-de-la-umh/
https://internacional.umh.es/2020/11/26/premios-concurso-fotografia-solidaria-de-las-xvi-jornadas-de-promocion-del-voluntariado-de-la-umh/
https://internacional.umh.es/2020/10/01/xvi-jornadas-de-promocion-de-voluntariado-en-la-umh/
https://comunicacion.umh.es/2020/11/23/celebracion-de-las-xvi-jornadas-de-promocion-de-voluntariado-
https://internacional.umh.es/2021/09/21/adjudicacion-provisional-ayudas-tfg-tfm-y-practicas-sobre-ods/
http://adeorihuela.edu.umh.es/2021/06/01/convocatoria-de-ayudas-umh-para-realizar-el-tfg-sobre-ods/
https://twitter.com/GlobalUMH/status/1392402685077475328
https://twitter.com/GlobalUMH/status/1435877690318462976?cxt=HHwWgIC5hdvJoe0nAAAA
https://internacional.umh.es/files/2021/02/FOLLETO-FORMACI%C3%93N-B%C3%81SICA-FINAL.pdf
https://es-es.facebook.com/diputacionalicante/videos/%EF%B8%8F%EF%B8%8F-turismo-estudiantes-internacionales-como-embajadores-de-la-costablanca-reunim/742740636322691/
https://www.facebook.com/GlobalUMH/photos/4349243325114311
https://view.genial.ly/5f685bee51337070914e504c/interactive-content-xvi-jornadas-voluntariado-umh-programa


40 41 

 Memòria d’activitats 20/21 

• Línia investigadora, 
A través de la convocatòria d’ajudes per a finançar projectes d’investigació de caràcter 

internacional per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de 

l’Agenda 2030 Nacions Unides corresponent al conveni 2019 de la GVA, es van realitzar els 

següents projectes d’investigació en el curs 20/21:

- Projecte: “Millora de la Qualitat Assistencial en diabetis en poblacions indígenes de 

l’Equador”.  EL’objectiu general d’aquest projecte és millorar la Qualitat Assistencial en 

diabetis en població indígena analitzant la idoneïtat de mesures de procés i de resultat 

que donen suport a la reforma del procés d’atenció a la diabetis que duu a terme el 

Ministeri de Salut Pública de l’Equador. 

> Veure en internacional.umh.es

- Projecte: “Estudi comparat de models processals des de la perspectiva dels ODS. Una 

mirada a la Intel·ligència Artificial”. Els objectius generals d’aquest projecte són d’una 

banda analitzar l’organització judicial de diversos països per a examinar tant les 

seues fortaleses, quant les seues febleses, des del punt de vista del compliment dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible, per a apreciar si contribueixen a perpetuar 

,o per contra, tracten d’erradicar-les desigualtats socials existents en l’actualitat i d’altra 

banda analitzar els sistemes d’Intel·ligència Artificial en l’Administració de Justícia i dels 

riscos de segregació derivats de substituir la labor interpretativa judicial en la predicció 

de solucions quan l’algorisme decisori està ocult i introdueix variables discriminatòries.

> procesal-ods-ia.umh.es/congres-internacional-ods-justicia-dretprocesal-inteligencia-artificial

> procesal-ods-ia.umh.es/presentacio

> Veure en Comunicació UMH

> Llegir en Universitat de València

Programa

> J. Joaquín Mira i el grup de treball, 
Ecuador 12 de juliol de 2021

https://internacional.umh.es/cooperacion-y-voluntariado/cooperacion-al-desarrollo/convenio-cooperacion-universitaria-al-desarrollo/convenio-2019/
https://procesal-ods-ia.umh.es/congreso-internacional-los-ods-en-la-justicia-el-derecho-procesal-y-la-inteligencia-artificial/
https://procesal-ods-ia.umh.es/presentacion/
https://comunicacion.umh.es/2021/09/14/la-umh-celebra-el-congreso-internacional-los-ods-en-la-justicia-el-derecho-procesal-y-la-inteligencia-artificial/
https://www.uv.es/uvweb/grup-investigacio-excelencia-mediacio-arbitratge-medarb/ca/novetats/congres-internacional-ods-justicia-dret-processal-intel-ligencia-artificial-1285923251918/Novetat.html?id=1286216048068
https://procesal-ods-ia.umh.es/files/2021/09/2021.-PROGRAMA-CONGRESO-INTERNACIONAL-ODS-JUSTICICA-E-IA.-UMH.pdf
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• Línia de desenvolupament de projectes CUD. 
Durant el curs 20/21 continuen amb la seua execució, i finalment conclouen els següents 

projectes CUD iniciats en el curs 19/20 i corresponents al conveni amb la GVA 2019:

- Projecte: “Formació de professors d’educació física en inclusió escolar i tècnics esporti-

us en esport paralímpic (Paraguai)”. L’objectiu general d’aquest projecte de cooperació 

és potenciar i facilitar la participació de persones amb discapacitat en la societat para-

guaiana, utilitzant l’esport i l’activitat física com a eina. És una oportunitat per a poder 

ajudar al desenvolupament al país a tres nivells: formació de tècnics, difusió dels valors 

i esports paralímpics en l’àmbit escolar, i la sensibilització social cap a les persones 

amb discapacitat. Aquest projecte es duu a terme des de l’Àrea d’Educació Física i Es-

portiva de la Universitat Miguel Hernández en col·laboració amb el Comité Paralímpic 

Paraguaià (CPP). (Conveni 2019)

> masterdeportivosalud.edu.umh.es/2021/03/09/per-a-esportistes

- Projecte“: Cap a una gestió eficaç i transparent de la seguretat ciutadana: Acció de 

capacitació en la prevenció de la delinqüència i enfortiment democràtic” (el Perú). 

L’objectiu general d’aquest projecte és contribuir a la creació d’una cultura de l’avaluació 

científica de polítiques públiques sobre seguretat ciutadana, delinqüència i justícia 

penal, en pro d’un enfortiment de la Democràcia al Perú. Per a això, s’establirà una Xarxa 

Internacional per a la Cooperació Iber-Sud-americana de Política Criminal Basada en 

Evidències. Aquesta Xarxa tindrà la finalitat de millorar la presa de decisions de política 

criminal a partir del saber criminològic i empíric per a generar els marcs d’anàlisis 

científiques tant dels diferents fenòmens delincuencials, com dels efectes que tenen les 

lleis i les penes sobre la ciutadania. Projecte coordinat per professorat de l’Àrea de Dret 

Penal que compta amb la Universitat de Piura (el Perú) com a soci local (Conveni 2019)

>  crimina.umh.es/lineas-de-investigacion

A més, durant el curs 20/21 s’inicia i desenvolupa part de l’execució dels següents projectes 

CUD corresponents al conveni amb la GVA 2020:

- Projecte: “Millora de la salut del poble Turkana (Kenya) mitjançant la prevenció i el 

tractament de les malalties tropicals desateses”. Aquest projecte pretén millorar l’estat 

de salut de la població del comtat de Turkana, especialment la dels indígenes de l’ètnia 

també anomenada Turkana, encara que no és excloent cap a altres pobladors. L’objecte 

del projecte és la prevenció, el diagnòstic i el tractament precoç de tres de les afeccions 

incloses en les denominades Malalties Tropicals Desateses (ETDs): micetoma, Kala Atzar 

(Leishmaniasis visceral) i mossegada de la serp. Els objectius específics d’aquest projecte 

són conéixer l’estat real de prevalença de les 3 ETDs, esmentades, millorar la qualificació 

del personal sanitari per a la detecció, tractament i seguiment de les mateixes al poble 

Turkana, així com conéixer els agents microbians implicats en les ETDS específics de 

Turkana.

http://masterdeportivosalud.edu.umh.es/2021/03/09/para-deportistas
https://crimina.umh.es/lineas-de-investigacion
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>  internacional.umh.es/conveni-cooperacio-universitaria-al-desenvolupament/conveni-2020

>  internacional.umh.es/projecte-cooperacio-umh-avança-estudi-del-micetoma-en-turkana-kenia

surgeryinturkana (vídeo)

Cirurgia en Turkana

Ràdio UMH

 - Projecte: “Ciutadania socialment responsable per a l’erradicació del tràfic de dones 

i xiquetes amb finalitats d’explotació sexual” (Colòmbia). Aquest projecte pretén 

sensibilitzar a la comunitat universitària i públic general colombians sobre el fenomen 

del tràfic a Colòmbia, transformant la percepció en el públic universitari colombià (com a 

col·lectiu clau per a la transformació social), així com en el públic en general, aconseguint 

una actitud de rebuig basada en el coneixement d’aquest delicte i les seues nefastes 

conseqüències. Així mateix, es pretén sensibilitzar a la comunitat universitària espanyola 

sobre el fenomen del tràfic a Espanya, donant a conéixer la realitat de les víctimes als 

seus països d’origen, produint així una actitud de rebuig davant aquest delicte en el 

públic universitari espanyol (com a col·lectiu clau per a la transformació social) i oferint 

coneixement per a la prevenció del delicte a Espanya, inclosos els recursos a través 

dels quals poder canalitzar denúncies. Es realitza en col·laboració amb 3 socis locals: la 

Fiscalia de la Nació de Colòmbia, Municipi de Zipaquirá i la Fundació Orígens Colòmbia.

> Veure notícia en EL ESPAÑOL

> Llegir nota de premsa Taula Trata 0

Presentació de la Taula de Coordinació de la Taula Trata (Espanya)

Jornada Internacional Espanya-Colòmbia

https://internacional.umh.es/cooperacion-y-voluntariado/cooperacion-al-desarrollo/convenio-cooperacion-universitaria-al-desarrollo/convenio-2020
https://internacional.umh.es/2020/07/22/un-proyecto-de-cooperacion-de-la-umh-avanza-en-el-estudio-del-micetoma-en-turkana-kenia
https://radio.umh.es/?powerpress_pinw=71204-podcast
https://www.youtube.com/user/dactaris/videos?app=desktop 
https://www.facebook.com/hashtag/surgeryinturkana
https://www.elespanol.com/alicante/alicante-ciudad/20211020/alicante-explotacion-sexual-encuentro-bilateral-colombia-umh/620938252_0.html
https://origenescolombia.org/2021/11/02/192/
https://www.youtube.com/watch?v=0KjmtKmhsDY
https://www.youtube.com/watch?v=S7WDH6fuANU
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> internacional.umh.es/realtizada-reforma-uci-hospital-nemba-ruanda 

Altres activitats no incloses en els Programes de cooperació universitària al 
desenvolupament cofinançats per la GVA.

Programa de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la UMH a Ruanda

Durant el curs 2020-21, s’ha destinat a infraestructures en la seu de la UMH a Ruanda 

un total de 26.000€ d’inversió procedents de fons propis, més de 11.000€ procedents de 

donacions privades externes, així com 10.000 euros en ajudes de menjador a estudiants.

En el curs 2019-20, la UMH juntament amb donacions privades externes va ampliar i va 

modernitzar la Unitat de Vigilància intensiva de l’Hospital de Nemba, en el districte de Garenke 

(Ruanda) per a combatre el Covid-19. Les reformes es van fer amb la coordinació de l’Àrea de 

Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat del Vicerectorat de Relacions Internacionals 

de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx i la Càtedra Institucional Seu de la UMH a 

Ruanda. En l’actualitat, l’Hospital de Nemba atén una població de, aproximadament, 350.000 

habitants.

Des de la UMH en aquest curs 2020-2021 i amb la finalitat de promoure la sostenibilitat 

del projecte de reconstrucció de l’UCI, s’ha iniciat la formació especialitzada en vigilància 

intensiva dirigida al personal mèdic i d’infermeria de l’Hospital de Nemba, si bé a causa de 

la situació de la COVID-19, aquesta formació s’ha realitzat en la modalitat d’ensenyament 

en línia, al campus virtual de la UMH, i a la Sala de Formació i l’UCI de l’Hospital de Nemba, 

utilitzant la plataforma Google Meet (amb llicència a la UMH). Pròximament se sol·licitarà 

que aquesta formació siga aprovada com a títol propi de la UMH.

Durant el citat curs, s’ha comprat material metge per valor de 5.000 euros per a dotar 

l’UCI, gràcies a donacions externes. Aquest material ha servit perquè l’UCI comence a ser 

operativa i perquè el personal sanitari que rep la formació puga realitzar les activitats pràc-

tiques.

Un mes a Ruanda amb la UMH

La UMH a Ruanda

> internacional.umh.es/catedra-umh-ruanda-creacio-uci-hospital-de-nemba

https://internacional.umh.es/2020/06/23/realizada-la-reforma-de-la-uci-del-hospital-de-nemba-en-ruanda/
https://youtu.be/op0DREhgpKk 
https://youtu.be/t7jnQwYOFIU 
https://internacional.umh.es/2019/10/16/la-catedra-sede-umh-en-ruanda-inicia-la-creacion-de-una-uci-en-el-hospital-de-nemba/
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Amb financiació de la UMH i amb financiació de la Fundació Napardi, s’han continuat 

mantenint els desdejunis i els menjars del menjador de les escoles de Nemba, amb capacitat 

per a 700 alumnes. La posada en marxa del menjador amb accés per a tots els alumnes 

ha suposat una clara millora en el rendiment escolar, com s’ha demostrat en els exàmens 

nacionals. Els menjadors assisteixen als alumnes tots els dies laborables i a vegades alguns 

caps de setmana. Treballant amb les autoritats del districte i amb l’associació de pares 

d’alumnes, que aporten d’igual manera quantitats equivalents, s’ha aconseguit eliminar les 

desigualtats existents entre els alumnes de diferent poder adquisitiu.

La Càtedra Seu UMH Ruanda ha rebut donacions de diferents entitats per a les activitats 

realitzades en la Seu UMH a Ruanda.

En el curs 2020/2021, a causa de la situació de pandèmia per COVID 19 no s’ha pogut 

realitzar el programa de Voluntariat a Ruanda que anualment duen a terme estudiants, PAS 

i PDI de la UMH en els mesos de juliol a setembre.

> internacional.umh.es/cooperacio-i-voluntariat/voluntariat/voluntariat-a-ruanda

La Universitat Miguel Hernández és una plataforma d’educació i actuació solidària, 

i en aquest sentit el nostre compromís amb la Cooperació al Desenvolupament s’ha vist 

consolidat amb nombroses accions del Vicerectorat de Relacions Internacionals per a 

l’enfortiment d’infraestructures al Campus de Ruanda, en el qual la UMH col·labora a través 

de la millora de les instal·lacions i realització de formacions al personal de l’Escola Superior 

de Musanze (Ruanda). Entre aquestes accions es troba el projecte de construcció d’una 

biblioteca que consta de 2 parts, la sala de lectura i la sala per al depòsit de llibres i l’oficina. 

Segons la contrapart local la construcció de la sala de lectura era prioritària, per això aquest 

curs 2020-21, s’ha construït aquesta sala.

Un any més, per a contribuir en la millora del rendiment acadèmic dels estudiants, s’han 

destinat 10.000,00€ en forma de beques menjador per a possibilitar un menjar al dia tot 

l’estudiantat de l’escola durant el curs acadèmic.

La Càtedra Institucional “Seu UMH a Ruanda” de la Universitat Miguel Hernández dirigida 

pel Prof. Marià Pérez Arroyo, persegueix els següents objectius:

a) Liderar tot tipus d’iniciatives, estudis, formació i investigacions que contribuïsquen i 

potencien la presència institucional de la nostra universitat a Ruanda.

b) Incentivar la cooperació, el voluntariat, la formació, la investigació i l’assistència sanitària 

a Ruanda.

c) Acréixer els vincles socials de la UMH amb el país africà i, sobretot, amb les institucions que 

coincideixen en aquests objectius, col·laborant amb elles quan es considere beneficiós 

tant per a la Universitat i els seus públics, com per a Ruanda.

d) Propagar i donar a conéixer totes les activitats relacionades amb la cooperació, voluntariat, 

la formació, la investigació i els serveis sanitaris desenvolupats per la càtedra, implicant 

a tots els col·lectius de la pròpia Universitat (personal docent i investigador, personal 

d’administració i serveis i estudiants).

e) Fomentar la col·laboració i la realització de convenis amb altres institucions i organismes, 

tant públics com privats.

https://fundacionnapardi.org
https://internacional.umh.es/cooperacion-y-voluntariado/voluntariado/voluntariado-en-ruanda/
https://catedraruanda.umh.es
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           World Happiness Fest 

  

   >   Leer en internacional.umh.es

Programa de Voluntariat L’UMHt’Acompanya

L’ ‘UMH t’Acompanya’ és un programa d’acompanyament telefònic que es desenvolupa des 

de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) en col·laboració amb Creu Roja Espanyola 

(CRE) i que es va posar en marxa al març de 2020 davant la situació de pandèmia provocada 

pel COVID-19 i durant el confinament conseqüència de l’Estat d’Alarma declarat pel Govern 

mitjançant RD 463/2020, del 14 de març.

En un primer moment, aquesta iniciativa es va centrar en intentar, a través de 

l’acompanyament i atenció psicosocial de caràcter telefònic, pal·liar la soledat que la 

pandèmia generava en les persones majors durant el període de quarantena, amb una 

previsió d’estendre aquesta atenció en el posterior període de recuperació.

No obstant això, el programa ha anat evolucionat davant els nous escenaris i necessitats 

que s’han anat plantejant. D’aquesta manera, ha continuat en marxa i s’ha ampliat la 

seua activitat a altres col·lectius en situació de vulnerabilitat per a intentar donar suport 

emocional i contribuir a pal·liar els problemes afectius i d’estrés que aquesta crisi sanitària, 

i la crisi econòmica generada per aquesta, estan provocant.

Durant el curs 2020-2021 es va obrir una nova convocatòria (la segona) per a la captació 

de nou voluntariat amb noves sessions formatives orientades a aquest.

> umhteacompana.umh.es

UMHTaula redona amb sanitaris

XVI Jornades de Promoció 

del Voluntariat UMH

@UniversidadMH

@CRAlicante

@AlumniUMH

@OndaCero_es

>    Llegir en internacional.umh.es

>    Veure notícia a Ràdio UMH

https://internacional.umh.es/2020/10/30/el-programa-umh-te-acompana-abrira-el-evento-internacional-world-happiness-fest
https://internacional.umh.es/cooperacion-y-voluntariado/voluntariado/voluntariado-laumhteacompana/
http://umhteacompana.umh.es
https://youtu.be/Cg6ceDZN0L8
https://youtu.be/zCJWxTpS6Bc
https://youtu.be/s_nHrSrWb9A
https://twitter.com/UniversidadMH/status/1355546317909590018/photo/
https://twitter.com/CRAlicante/status/1385221677303406594
https://twitter.com/AlumniUMH/status/1450399696078450688
https://www.ondacero.es/embed/arranca-segunda-convocatoria-programa-laumhteacompana/audio/2/2021/02/03/601ad6747ed1a865e68dcd94
https://internacional.umh.es/2021/01/27/segunda-convocatoria-de-voluntariado-para-el-programa-laumhteacompana
https://radio.umh.es/2021/04/22/la-umh-te-acompana-y-la-salud-mental-en-la-pandemia-en-informativos-umh-22-de-abril-de-2021/
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Activitats de formació i sensibilització

Aquest any acadèmic s’han realitzat diferents activitats de sensibilització i formació 

relacionades amb la cooperació al desenvolupament i el voluntariat, amb l’objectiu de 

formar i d’acostar, tant als membres de la comunitat universitària com a personal extern 

amb especial interés en aquest àmbit, al món de la cooperació al desenvolupament i el 

voluntariat des de diferents perspectives. Cal destacar les següents activitats: 

Taller d’identificació i formulació de  

projectes de cooperació al desenvolupament

Taller organitzat pel Servei de Relacions 

Internacionals, Cooperació al Desenvolu-

pament i Voluntariat i dirigit al PDI de 

la UMH interessat a presentar proposta 

de projectes en la convocatòria interna 

per a l’assignació de crèdit a projectes 

d’investigació de caràcter internacional 

per a la consecució dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de l’agenda 

2030 de les Nacions Unides.

> Llegir en internacional.umh.es

Taller sobre l’Agenda 2030 amb

Associacions de la Província d’Alacant

Des de l’Àrea de Cooperació i Voluntariat es 

va organitzar un taller per a associacions 

de la província d’Alacant orientat a indicar a 

les mateixes com implantar l’Agenda 2030 i, 

per tant, els Objectius de Desenvolupament

Sostenible (ODS) dins de la seua entitat.

> Veur en internacional.umh.es

Convocatòria de premis a projectes 

solidaris en els quals participen

estudiants de la UMH. 

Aquesta convocatòria pretén impulsar la 

participació dels estudiants de la UMH en 

projectes d’entitats sense ànim de lucre 

que promoguen una millora en la qualitat 

de vida dels col·lectius exclosos o en risc 

d’exclusió.

> Veure en internacional.umh.es

https://internacional.umh.es/2020/03/03/taller-de-identificacion-y-formulacion-de-proyectos-de-cooperacion-al-desarrollo
https://internacional.umh.es/2021/09/23/la-umh-celebra-un-taller-sobre-la-agenda-2030-con-asociaciones-de-la-provincia-de-alicante/ 
https://internacional.umh.es/2021/09/06/convocatoria-de-premios-a-proyectos-solidarios-en-los-que-participen-estudiantes-de-la-umh/ 
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Col·laboració amb entitats de voluntariat

Des de l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat es col·labora de manera 

contínua amb entitats de voluntariat. Durant el curs 2020/2021 s’han realitzat les següents 

activitats col·laboratives:

• En el marc del conveni de col·laboració amb Creu Roja, s’han anat produint diverses 

col·laboracions, entre elles s’ha participat en la captació d’estudiantat amb perfils 

específics, associats a determinades titulacions a fi de cobrir necessitats concretes per 

a col·laborar en el departament d’ús d’assemblees locals de Creu Roja; Hem renovat el 

conveni específic sobre el programa la UMHteAcompaña i s’han cedit espais per a la 

realització de campanyes de captació de voluntariat al Campus d’Elx.

> Veure notícia en internacional.umh.es

> Veure altra notícia en internacional.umh.es

• En el marc d’activitats del Consell Local de Cooperació al Desenvolupament del Ajun-

tament d’Elx. La UMH forma part d’aquest Consell que té com a objectiu, entre altres, 

el de desenvolupar una política local de cooperació al desenvolupament participativa 

i de qualitat, comptant amb els agents implicats en aquesta matèria. La UMH és una 

part important de la societat il·licitana, i comparteix els objectius del CLCD, tant a nivell 

formatiu i de sensibilització, com de cooperació al desenvolupament. Dins de les activitats 

d’aquest Consell, en el curs 2020/2021 destaquen la sessió d’entitats que va tindre lloc 

en la UMH en ocasió de la Campanya Pobresa Zero amb la finalitat d’acabar de concretar 

les activitats a realitzar l’any a Elx, i la realització d’un“Tardeo Aliat” en les instal·lacions 

de la UMH, que tenia per objectiu el que es conegueren una mica més les persones de 

les entitats de cooperació que formen part del teixit associatiu il·licità a més de tractar i 

treballar com coincidir incidint en cercles temàtics com el gènere, medi ambient, DDHH i 

pau, voluntariat, mobilitat, educació…

> Ver notícia en internacional.umh.es

 > “Tardeo Aliat” entre diverses associacions del 3er sector de la província d’Alacant

https://internacional.umh.es/cooperacion-y-voluntariado/alianzas/
https://internacional.umh.es/cooperacion-y-voluntariado/voluntariado/voluntariado-en-ongs/
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/27/radio_elche/1585305570_305230.html
https://www.facebook.com/GlobalUMH/photos/a.280459925326025/4610487765656531/
https://internacional.umh.es/2021/07/15/asociaciones-de-la-provincia-de-alicante-celebran-en-la-umh-el-tardeo-aliado/
https://internacional.umh.es/2021/07/15/asociaciones-de-la-provincia-de-alicante-celebran-en-la-umh-el-tardeo-aliado/
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• Sessions de trobada i posada en comú. 

Durant aquest curs 20/21, la UMH ha creat 

un grup de treball per a la posada en comú 

d’idees i cerca de formes de col·laboració 

conjunta amb 12 entitats de voluntariat 

i totalment obert a aquelles altres que 

puguen estar interessades. Fruit de les 

sessions realitzades per aquest grup va 

sorgir la idea d’impartició del Taller sobre 

Agenda 2030 que abans s’ha referit.

• Difusió de campanyes, programes i 

projectes de voluntariat.. Des de la UMH 

col·laborem amb les entitats de voluntariat 

que ens ho sol·liciten en la difusió de 

les seues campanyes, programes i 

projectes per a ajudar-los en la captació 

de voluntariat entre la comunitat 

universitària. En el curs 2020/2021 hem 

col·laborat amb:

- ASFEME (Associació de familiars i per-

sones amb malaltia mental greu de la 

província d’Alacant)
> asfeme.org

- Associación Parkinson d’Elx
> parkinsonelche.es/voluntariado

- Fundació DASYC de la C. Valenciana
> fundaciondasyc.org

- Creu Roja Espanyola
> internacional.umh.es/voluntariado-en-ongs

El paper de les universitats és vital, per 

això la UMH s’ha compromés, a través de 

diferents àmbits d’actuació, a col·laborar en 

la posada en marxa de múltiples accions 

dirigides a complir els ODS. Entre aquestes 

línies d’acció es troben els Convenis de 

Cooperació Universitària signats anualment 

entre la Universitat i la Conselleria de 

Transparència, Responsabilitat Social, 

Participació i Cooperació de la Generalitat. 

El 25 de setembre de 2015 un total de 193 països van participar en la posada en marxa de 

l’Agenda 2030. Després dels Objectius del Mil·lenni, establits l’any 2000, els estats membres 

de l’Organització de la Nacions Unides (ONU), van elaborar un nou marc d’actuació que es 

van definir en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Objectius que compten amb 

169 metes amb la finalitat que la seua consecució permeta la construcció d’un món més 

just i sostenible.

Accions compromeses amb els ODS

Aquests acords estableixen una sèrie de 

projectes i actuacions els objectius de 

les quals s’orienten a la consecució de 

l’Agenda 2030. Exemple d’això són els 

Programes de Cooperació Universitària al 

Desenvolupament de 2019 i de 2020 de la 

UMH executats en part, en el curs acadèmic 

2020/21 en els quals es realitzen accions 

tendents a la consecució dels ODS 1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 10, 13, 15, 16 i 17

> internacional.umh.es/cooperacio-i-voluntariat/compromis-ods

https://www.asfeme.org/
https://parkinsonelche.es/voluntariado
https://fundaciondasyc.org/
https://internacional.umh.es/cooperacion-y-voluntariado/voluntariado/voluntariado-en-ongs
https://internacional.umh.es/cooperacion-y-voluntariado/compromiso-ods/
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Sense deixar d’atendre lògicament la 

resta dels eixos i ODS de l’Agenda 2030, 

la Universitat és un organisme clau per 

a construir l’eix PROSPERITAT, ja que els 

seus egressats han d’estar preparats 

per a construir economies dinàmiques, 

sostenibles, innovadores i centrades en 

les persones, promovent en particular l’ús 

dels joves i l’apoderament econòmic de les 

dones, així com el treball decent per a tots. 

Els graduats universitaris constitueixen una 

força de treball sana, amb bona formació i 

amb els coneixements i aptituds necessaris 

per a fer un treball productiu i gratificant i 

participar plenament en la societat.

En aquest sentit, al febrer de 2020 

s’acorda la creació de la Càtedra de 

Cooperació i Desenvolupament Sostenible. 

Prosperitat, càtedra col·laborativa dependent 

del vicerectorat de Relacions Internacionals 

i que compta amb un equip de professorat i 

altres professionals de la UMH, així com altres 

persones de rellevància externes a aquesta, 

amb experiència en el desenvolupament 

de projectes en l’àmbit de l’Eix Prosperitat. 

Amb la posada en funcionament d’aquesta 

càtedra, la Universitat Miguel Hernández 

d’Elx pretén desenvolupar línies d’actuació 

en els àmbits de formació, investigació,

La Universitat atén així la Conselleria 

de Participació, Transparència, Cooperació 

i Qualitat Democràtica de la Generalitat 

Valenciana a través de la seua Direcció 

General de Cooperació, compromesa 

des de fa anys amb la implementació de 

ODS de l’Agenda 2030, que ha publicat el 

document "La Comunitat Valenciana i la 

implementacióni dels ODS a nivell local: Una 

Comunitat compromesa amb la Cooperació 

yila Agenda 2030 per al Desenvolpament 

Sostenible", publicació que analitza els 

passos clau en el procés de localització 

dels ODS, així com les dificultats trobades, 

les solucions aplicades i les lliçons apreses 

per la Comunitat, document que emplaça 

a les Universitats Públiques Valencianes 

a desenvolupar cadascuna d’elles un 

dels cinc eixos de l’Agenda 2030. La UMH 

té encomanats aquells ODS relacionats 

amb l’eix de PROSPERITAT, ja que, pel seu 

perfil, la UMH està especialment dotada 

per al desenvolupament i implantació dels 

objectius relacionats amb aquest eix.

> internacional.umh.es/curso-online-
    estrategies-actives-per a-l’educacio-en-ods- 

  gamificacio-i-escape-rooms

> internacional.umh.es/persones-curs-de-sosteni    
 bilitat-ambiental-des de-la-visio-dels-ods

> internacional.umh.es/la-umh-entre-les-10-
    universitats-espanyoles-amb-millor-
    impacte-en-relacio-als-ods

Amb la finalitat de col·laborar en la 

realització d’activitats d’aquesta càtedra, la 

UMH ha signat els convenis de col·laboració 

entre la Generalitat, a través de la Conselleria 

de Participació, Transparència, Cooperació i 

Qualitat Democràtica, per a cofinançar la 

Càtedra de cooperació i desenvolupament 

sostenible (prosperitat) 2019 i 2020. Part 

d’aquestes activitats s’han realitzat en el 

curs 2020/2021 destacant:

- 2 Convocatòries d’“un premi a Treball Fi 

de Grau, i altre a Treball Fi de Màster, en 

el marc de la promoció dels Objectius 

de Desenvolupament Sostenible – Eix 

Prosperitat, de l’agenda 2030 de les 

Nacions Unides” (una del conveni 2019 i 

una altra del conveni 2020). Amb això es 

pretén sensibilitzar i donar a conéixer a la 

comunitat universitària els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible especial-

ment els de l’eix prosperitat.

> Veure notícia en fcsjelche.umh.es

> Llegir més en catedraprosperidad.umh.es

> Llegir en internacional.umh.es

            

Els ODS                        Els ODS i la UMH

https://catedraprosperidad.umh.es/
https://catedraprosperidad.umh.es/
https://catedraprosperidad.umh.es/
https://www.local2030.org/library/202/3/La-Comunitat-Valenciana-y-la-implementacin-de-los-ODS-a-nivel-local-Una-Comunitat-comprometida-con-la-Cooperacin-y-la-Agenda-2030-para-el-Desarrollo-Sostenible.pdf
https://www.local2030.org/library/202/3/La-Comunitat-Valenciana-y-la-implementacin-de-los-ODS-a-nivel-local-Una-Comunitat-comprometida-con-la-Cooperacin-y-la-Agenda-2030-para-el-Desarrollo-Sostenible.pdf
https://www.local2030.org/library/202/3/La-Comunitat-Valenciana-y-la-implementacin-de-los-ODS-a-nivel-local-Una-Comunitat-comprometida-con-la-Cooperacin-y-la-Agenda-2030-para-el-Desarrollo-Sostenible.pdf
https://www.local2030.org/library/202/3/La-Comunitat-Valenciana-y-la-implementacin-de-los-ODS-a-nivel-local-Una-Comunitat-comprometida-con-la-Cooperacin-y-la-Agenda-2030-para-el-Desarrollo-Sostenible.pdf
https://www.local2030.org/library/202/3/La-Comunitat-Valenciana-y-la-implementacin-de-los-ODS-a-nivel-local-Una-Comunitat-comprometida-con-la-Cooperacin-y-la-Agenda-2030-para-el-Desarrollo-Sostenible.pdf
https://internacional.umh.es/2021/02/17/cerca-de-50-personas-participan-en-el-curso-online-estrategias-activas-para-la-educacion-en-ods-gamificacion-y-escape-rooms
https://internacional.umh.es/2021/02/17/cerca-de-50-personas-participan-en-el-curso-online-estrategias-activas-para-la-educacion-en-ods-gamificacion-y-escape-rooms
https://internacional.umh.es/2021/02/17/cerca-de-50-personas-participan-en-el-curso-online-estrategias-activas-para-la-educacion-en-ods-gamificacion-y-escape-rooms
https://internacional.umh.es/2021/02/03/20-personas-participan-en-el-curso-de-sostenibilidad-ambiental-desde-la-vision-de-los-ods
https://internacional.umh.es/2021/02/03/20-personas-participan-en-el-curso-de-sostenibilidad-ambiental-desde-la-vision-de-los-ods
https://internacional.umh.es/2020/04/28/la-umh-entre-las-10-universidades-espanolas-con-mejor-impact
https://internacional.umh.es/2020/04/28/la-umh-entre-las-10-universidades-espanolas-con-mejor-impact
https://internacional.umh.es/2020/04/28/la-umh-entre-las-10-universidades-espanolas-con-mejor-impact
https://youtu.be/MCKH5xk8X-g 
https://view.genial.ly/5f5b68af3c6c490cee9472da/interactive-content-la-umh-y-los-ods 
https://fcsjelche.umh.es/2021/09/09/premio-a-tfg-y-tfm-en-el-marco-de-la-promocion-de-los-ods-eje-pr
https://catedraprosperidad.umh.es/2021/09/06/convocatoria-de-premio-a-tfg-y-tfm-en-el-marco-de-la-promocion-de-los-ods-eje-prosperidad-de-la-agenda-2030
https://internacional.umh.es/2021/01/21/la-umh-convoca-un-premio-tfg-y-otro-premio-tfm-en-el-marco-de-la-promocion-de-los-ods-eje-prosperidad
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- 2 Convocatòries d’ “Ajuda per a impulsar 

la realització de tesi doctoral en el 

marc de la promoció dels Objectius 

de Desenvolupament Sostenible – Eix 

Prosperitat, de l’agenda 2030 de les 

Nacions Unides”. (una del conveni 2019 

i una altra del conveni 2020). Amb això 

es pretén sensibilitzar i donar a conéixer 

a la comunitat universitària els Objectius 

de Desenvolupament Sostenible especial-

ment els de l’eix prosperitat.

> Més info en internacional.umh.es

> Veure notícia en internacional.umh.es

- 1 Convocatòria de “Premis a projectes 

locals en la Ciutat d’Oriola amb una 

clara orientació cap a la consecució dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

– Eix Prosperitat, de l’agenda 2030 de 

les Nacions Unides”. (corresponent 

al conveni 2019). Amb això es pretén 

promoure i donar suport a actuacions 

orientades a aconseguir els Objectius 

de Desenvolupament Sostenible de la ja 

citada Agenda.

> Llegir post en catedraprosperidad.umh.es

> Veure notícia en internacional.umh.es

- Col·laboració econòmica en el programa 

de la Fundació Universitas M.H. “MARATÓ 

DE CREACIÓ DE START-UPS UMH” a la millor 

idea o model de negoci amb impacte en la 

prosperitat de les persones, a través del 

foment d’un món on tots i totes tinguen 

accés a vides productives i satisfactòries, 

beneficiant-se del progrés econòmic, tec-

nològic i social.

> maratostartupsumh.es

> Veure en comunicacion.umh.es

https://internacional.umh.es/2021/02/23/ayuda-para-impulsar-la-realizacion-de-tesis-doctoral-en-el-m
 https://internacional.umh.es/cooperacion-y-voluntariado/convocatorias/catedra-prosperidad-umh
https://catedraprosperidad.umh.es/2021/05/02/premios-a-proyectos-locales-en-la-ciudad-de-orihuela-para-la-consecucion-de-los-ods-eje-prosperidad/
https://internacional.umh.es/2021/04/29/premios-a-proyectos-locales-en-la-ciudad-de-orihuela-para-la-consecucion-de-los-ods-eje-prosperidad/
https://maratonstartupsumh.es
https://comunicacion.umh.es/2021/07/05/abiertas-las-inscripciones-para-la-11a-maraton-de-creacion-de-start-ups-umh/
https://twitter.com/Prosperidad_UMH/status/1420766643509243906
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Llegenda d’actuacions
Cursos i jornades:

1. Curs “Estratègies actives per a l’educació en ODS: ludificació i escape rooms”.

2. Curs “Sostenibilitat ambiental des de la visió dels ODS”.

3. Formació Bàsica en Voluntariat.

4. XVI Jornades de Promoció del Voluntariat UMH.

5. Taller d’identificació i formulació de projectes de cooperació al desenvolupament.

6. Taller sobre l’Agenda 2030 amb Associacions de la Província d’Alacant.

Convocatòries:

7. Convocatòria d’Ajudes UMH per a impulsar Treballs Fi de Grau, Treballs Fi de Màster i pràctiques en el marc  
de la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides”.

8. Convocatòria de premis de “Ajuda per a impulsar la realització de tesi doctoral en el marc  
de la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible – Eix Prosperitat, de l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

9. Convocatòria de “Ajuda per a impulsar la realització de tesi doctoral en el marc  
de la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible – Eix Prosperitat, de l’agenda 2030 de las Nacions Unides.

10. Convocatòria de Premis a projectes locals a la Ciutat d’Oriola amb una clara orientació  
cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible – Eix Prosperitat, de l’agenda 2030 de las Nacions Unides.

> Taula 7. Llistat d’actuacions que ha executat la UMH en el curs 2020

ACTIVITATS

Cursos i jornades

Convocatòries

Projectes

1,2,3,4,5,6 2,1

7,8,9,10

11,13,15

17,19 17,19 17,18,19

16

7,8,9,10

4 4 4

Altres 17,19 17,19

4

20

16,11

ACTIVITATS

Cursos i jornades

Convocatòries

Projectes

1,2,3,4,5,6 2,1

7,8,9,10

11,13,15

17,19 17,19 17,18,19

16

7,8,9,10

4 4 4

Altres 17,19 17,19

4

20

16,11

Cursos y jornadas:
1. Universitat d’Hivern. Jornadas entre las 5 universidades de la CV (2018). “Alianzas y Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
2. Curso “Transparencia en la gestión de la cooperación”.
3. Curso “Necesidad de la igualdad de Género para transformar nuestro mundo: Papel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
4. Curso “El consumo responsable y su papel en los objetivos de desarrollo sostenible”.
5. Jornadas de promoción de voluntariado en la UMH: estas incluían dos talleres específicamente relacionados con los ODS  

“TeatrODS” y “Monta tus Objetivos”.
6. Día del Voluntariado, que incluye actuaciones de sensibilización sobre ODS.
7. Participación en las jornadas de solidaridad y derechos humanos del Ayuntamiento de Elche junto a otras entidades.
8. Formación sobre cooperación al desarrollo y voluntariado a los voluntarios beneficiarios del programa de voluntariado.

Convocatorias:
9. Convocatoria de “Becas y bolsas de viaje para la realización de estudios del Máster Interuniversitario en Cooperación al  

Desarrollo-especialidad “Salud en países en desarrollo”.
10. Convocatoria de Ayudas UMH para Impulsar los Trabajos Fin de Máster sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo                                             

– En El Marco De La Promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
11. Convocatoria ayudas UMH para financiar proyectos de investigación de carácter internacional para los objetivos de desarrollo 

sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, en el marco de los proyectos de Investigación de la Universidad Miguel 
Hernández.

12. I Concurso “Campaña de Comunicación sobre los ODS” para la participación de la comunidad universitaria de la Comunitat  
Valenciana en la divulgación y comunicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

13. Convocatoria de voluntarios y coordinadores del Programa de Voluntariado de Cooperación Internacional al Desarrollo de la UMH 
en Ruanda.

Proyectos:
14. Proyecto “Cooperación en formación académica e Investigación en Ciencias de la Salud” con la Universidad de la Amazonía 

Peruana, Iquitos (Perú) y sus instituciones sanitarias (Hospital Regional de Loreto, Hospital de Apoyo de Loreto, etc.) enmarcado 
en el Convenio 2017 entre UMH y GV.

15. Proyecto “Cooperación en formación y capacitación en prevención-diagnóstico de factores ambientales y salud” en Nicaragua 
enmarcado en el Convenio 2017 entre UMH y GV.

16. Proyecto “Acciones de promoción de la igualdad de género a partir de iniciativas encaminadas a la consecución de ingresos en 
mujeres rurales de Colombia”, enmarcado en el Convenio 2018 entre UMH y GV.

17. Proyecto “Conservación de suelos, gestión sostenible y desarrollo local en la reserva natural comunitaria de Dindefelo” (Senegal), 
enmarcado en el Convenio 2018 entre UMH y GV.

18. Proyecto “Unidad de Cuidados intensivos en el Hospital de Nemba, Ruanda (UCI)”.
19. Proyecto “El papel de la gobernanza en los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS”.
20. Proyecto “Control de Lepra en áreas de desigualdad social en Argentina: el caso de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y 

Argentina”.
21. Proyecto “Estrategia educomunicativa en Nemba (Ruanda): la radio como medio para el desarrollo”.
22. Proyecto “Diagnóstico de la enfermedad de Chagas, infección por HTLV y estrongiloidiasis en embarazadas en la Amazonía  

Peruana”.
23. Proyecto “Promoción de la salud cardiovascular en el distrito rural de Chowke, Mozambique, a través del empoderamiento de  

las mujeres”.
24. Proyecto “Micetoma en Turkana, Kenia”.
25. Proyecto “Formación Sanitaria en Neurocirugía en África del Este”.
26. Proyecto “Objetivos de Desarrollo Sostenible en Regiones Áridas: caracterización de rasgos estructurales y funcionales clave 

para la resiliencia de sistemas agroganaderos”.
27. Proyecto “Colaboración con Centroamérica para identificar factores de riesgo de salud ambiental en comunidades rurales”.
28. Proyecto “Modelos de validación para arquitecturas LoT orientadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
29. Proyecto “Análisis de intervenciones para minimizar el impacto que tienen los eventos adversos en los profesionales sanitarios, 

mientras se mejora la seguridad de los pacientes y se protegen sus derechos individuales”.
30. Proyecto “Cartografía de los ODS desde el empoderamiento comunitario en Ecuador”.

Otros:
31. Estudio sobre el conocimiento e implantación de los ODS en los colectivos de la Universidad Miguel Hernández de Elche  

en adelante UMH) y su regulación y programación. Elaboración de un Informe con recomendaciones para la implantación  
de buenas prácticas en ODS.

Projectes:

11. Projecto d’investigació: “Millora de la Qualitat Assistencial en diabetis en poblacions indígenes de l’Equador”.

12. Projecto d’investigació: “Estudi comparat de models processals des de la perspectiva dels ODS.  
                                       Una mirada a la Intel·ligència Artificial”.

13. Projecto CUD: “Formació de professors d’educació física en inclusió escolar i tècnics esportius en esport paralímpic (Paraguai)”.

14. Projecto CUD: “Cap a una gestió eficaç i transparent de la seguretat ciutadana: 
                         Acció de capacitació en la prevenció de la delinqüència i enfortiment democràtic (el Perú)”.

15. Projecto CUD: “Millora de la salut del poble Turkana (Kenya) mitjançant la prevenció 
                          i el tractament de les malalties tropicals desateses”.

16. Projecto CUD: “Ciutadania socialment responsable per a l’erradicació del tràfic de dones i xiquetes 
                          amb finalitats d’explotació sexual” (Colòmbia)

Altres activitats:

17. Programa de Cooperació Internacional al Desenvolupament a Ruanda.

18. Programa de Voluntariat de la UMHteAcompaña.

19. Col·laboració amb entitats de Voluntariat.

20. Col·laboració econòmica en la “MARATÓ DE CREACIÓ DE START-UPS UMH”.
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Global UMH Revista

Publicació semestral editada en espanyol 

i anglés que inclou les activitats més 

destacades del Vicerectorat de Relacions 

Internacionals i del Servei d’RR.II. La revista 

suposa una carta de presentació sobre 

informació rellevant relacionada amb les 

relacions internacionals. El seu target és, 

d’una banda, la comunitat universitària que 

acudisca a universitats estrangeres, i per 

un altre, personal d’altres universitats que 

visiten la UMH. Entre els seus continguts 

també s’inclouen experiències dels 

estudiants, professors i personal de la 

universitat que ha participat en programes 

de mobilitat. Compta amb versió impresa i la 

seua corresponent versió en línia.

> Veure en internacional.umh.es

Global UMH Ràdio

Es tracta d’un espai radiofònic mensual que 

recull els programes i seccions de ‘Global 

UMH’ caracteritzats per:

- Difondre i promoure els programes d’in-

ternacionalització de la Universitat Miguel 

Hernández d’Elx.

- Posar en coneixement d’estudiants, PDI i PAS 

l’actualitat sobre els programes de mobilitat, 

relacions internacionals i cooperació al 

desenvolupament gestionats des del Servei 

de Relacions Internacionals, Cooperació al 

Desenvolupament i Voluntariat.

- Promoure la participació de la comunitat 

universitària en aquests programes.

- Donar veu a alumnes, PDI o PAS que hagen 

gaudit d’una experiència internacional 

gràcies a la UMH.

Global UMH és la secció en la qual estudiants, Alumni, PDI o PAS de la UMH comparteixen les 

seues experiències internacionals o de mobilitat. Aquesta iniciativa ajuda a altres membres 

de la comunitat universitària a adquirir els coneixements necessaris abans de sol·licitar al-

gun dels programes oferits..

Tot membre de la UMH que gaudi o haja gaudit del programa Erasmus, Destino, SICUE; 

dels programes d’internacionalització per a centres i facultats, Buddys, voluntaris a Ruanda 

o qualsevol altre programa o beca gestionat pel Vicerectorat de Relacions Internacionals, en 

qualsevol de les seues convocatòries.

Global UMH

Veure en Issuu

            

Entrevista Global UMH | Lucía Asensi

Entrevista Global UMH - #OperaciónRubik

Internacional.umh.es

> Veure en catedraruanda.umh.es

> Escoltar en radio.umh.es

https://internacional.umh.es/global-umh/global-umh-revista
https://internacional.umh.es/ca/global-umh/
https://www.youtube.com/channel/UC-YhTgu7_MXRB1Xxdd77ayQ/videos
https://www.facebook.com/GlobalUMH
https://twitter.com/GlobalUMH
https://issuu.com/globalumh/docs/
https://www.instagram.com/globalumh/
https://internacional.umh.es/global-umh/global-umh-radio/
https://youtu.be/zeLuxwpBNHo
https://youtu.be/VJVSBq6VJ4Y
https://catedraruanda.umh.es/global-umh/global-umh-radio
https://radio.umh.es/category/programas-radio-umh-2012-2013/extension/global-umh/
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Pressupost i inversions
En termes globals, en la UMH s’ha invertit 1.382.715€ en accions de cooperació al 

desenvolupament, mobilitat i projecció internacional durant l’any 2021, representant elsfons 

captats el 61,42% del total.

En 2021 en la UMH s’ha invertit 1.162.715€ en accions mobilitat i projecció internacional. 

En mobilitat d’estudiants, l’aportació pròpia ascendeix a 90.565€, mentre que a mobilitat de 

personal docent i investigador i PAS s’ha invertit 165.000€.

D’altra banda, s’ha rebut finançament extern de diverses entitats (SEPIE, Banc de Santander) 

dirigides a la mobilitat d’estudiants (473.000€) i la mobilitat de PDI i PAS (10.000€).

> Fons procedents d’altres institucions per a la cooperació al desenvolupament

CONCEPTE        EUROS
Programa de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat.
Conveni Generalitat Valenciana 2020. Direcció General de Cooperació al Desenvolupament      130.000

Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible. Prosperitat. 
Conveni Generalitat Valenciana 2020. Direcció General de Cooperació al Desenvolupament        27.333

TOTAL APORTACIÓ 2021 157.333

> Fons UMH per a cooperació al desenvolupament i voluntariat

CONCEPTE        EUROS

Ajudes menjador estudiants escoles de Nemba, Ruanda 10.000

Participació en projectes de cooperació al desenvolupament i activitats d'àmbit solidari 30.000

Impuls de projectes d'inversió en cooperació al desenvolupament 25.000

Accions de promoció solidària   4.000
TOTAL APORTACIÓ 2021 69.000

> Fons UMH per a programes de mobilitat i internacionalització

CONCEPTE EUROS
Ajudes Estudiants Programa SICUE 35.000

Ajudes Estudiants Programa Erasmus 75.000
Ajudes Estudiants Programa Destino 36.000
Ajudes Estudiants Dobles Títols internacionals 15.000

Ajudes Estudiants Màster i Doctorat Internacional Fundació Carolina 20.000

Ajudes Doctorant i PDI Col·legi Doctorat Tordesillas 20.000

Ajudes STA i STT (per a la docència i formació) Programa Erasmus 17.000

Club ERASMUS   1.000

Programa propi d'internacionalització DESTINO PDI I PAS (docència i formació) 25.000

Programa de mobilitat virtual (activitats docents en línia) 30.000

Programa propi d'Ajudes per a la internacionalització de centres 100.000

Implantació d'estudis de postgrau a Llatinoamèrica (Programa Espejo Iberoamèrica) 30.000

Accions especials d'impuls a la internacionalització 35.000

     TOTAL APORTACIÓ 2020/2021           439.000

> Fons procedents d’altres institucions per a la mobilitat

CONCEPTE    EUROS
Ajudes Estudiants Programa Erasmus Prácticas (aportació SEPIE)          31.000
Ajudes Estudiants Programa Erasmus Estudios (aportació SEPIE)         412.000

Ajudes Estudiants Programa Erasmus (aportació Generalitat Valenciana)           30.000

Ajuda Estudiants Programa Destino (aportació Banc Santander)           42.000
Ajudes STA i STT (docència i formació) Programa Erasmus (SEPIE)           10.000
Organització de la Mobilitat (aportació SEPIE)             5.200
Ajudes per al Programa ERASMUS+ amb països associats           62.250

TOTAL APORTACIÓ ALTRES ENTITATS 2021 592.450
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- Programes d'internacionalització (Visitant)
- Programes d'internacionalització (Dobles titulacions UMH)
- Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, Agroambientals i Alimentàris
- Doctorat en Tecnologies Industrials i de Telecomunicació
- Màster Universitari en Agroecologia, Desenvolupament Rural i Agroturisme

- Programa Espejo

- “Millora de la salut del poble Turkana (Kenya) mitjançant la prevenció 
i el tractament de les malalties tropicals desateses”

- Programa de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la UMH a Ruanda
- Projectes Erasmus+KA 107

- Projectes Erasmus+KA 107

- Projectes Erasmus+KA 107

- Projectes Erasmus+KA 107

 - Programes d'internacionalització (Dobles titulacions UMH i visitant)
- Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, Agroambientals i Alimentàries
- Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans, Treball i Organitzacions
- Physical Activity Enhancement (PACE)
- Understanding, Learning and Improving Soft Skills for Employability (ULISSE)
- Erasmus Mundus Joint Master’s Degree (EMJMD).
- European Master on Translational Cosmeceutical Sciences (EMOTION)
- Erasmus Mundus

- Doctorat en Salut Pública, Ciències Mèdiques i Quirúrgiques

- Doctorat en Tecnologies Industrials i de Telecomunicació

- Doctorat en Tecnologies Industrials i de Telecomunicació
- European Dimension of Internationalization of Doctoral Study

in Biotechnology and Food Sciences (EuroDisBioFood)
- Teaching Sustainability in Higher Education in the Field of Economics and Management 

(Teaching Sustainability) 
- B-Innova - Master in Food Technology - joint Master’s degree studies of the Wrocław

University of Environmental and Life Sciences and the University Miguel Hernandez
d’Elx in Food Technology and Human Nutrition (KATAMARAN)

- Footwear in the 21st century: New skills for the design of drastically improved comfort,
sustainable, fashion-oriented and scientifically-led footwear products (SciLED)

- Projectes Erasmus+KA 107

- Universities for labour inclusion of people with intellectual disabilities (U4INCLUSION)
- European Perioperative Medical Networking (EUPEMEN)
- Domotic School Garden (DOMOTIC)
- Càtedra Jean Monnet
- Programa de projectes docents d'internacionalització a casa (PRODIC-UMH)

- “Estudi comparat de models processals des de la perspectiva
dels ODS. Una mirada a la Intel·ligència Artificial”
- “Ciutadania socialment responsable per a l'erradicació
del tràfic de dones i xiquetes amb finalitats d'explotació sexual”

- “Millora de la Qualitat Assistencial en diabetis
en poblacions indígenes de l'Equador”
- Programes d’internacionalització (Visitant)

- “Formació de professors d'educació física en inclusió escolar
i tècnics esportius en esport paralímpic de Paraguai”

- “Estudi comparat de models processals des de la perspectiva
dels ODS.Una mirada a la Intel·ligència Artificial”
- Cap a una gestió eficaç i transparent de la seguretat ciutadana:
Acció de capacitació en la prevenció de la delinqüència
i enfortiment democràtic
- Projectes Erasmus+KA 107
- Programa Espejo
- Programes d’internacionalització (Visitant)
- Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, Agroambientals i Alimentàries

- Doctorat en Salut Pública, Ciències Mèdiques i Quirúrgiques 
- Strengthening Criminology teaching through Cooperation among European 
and South-American universities (SUCCESS)

- Programes d’internacionalització (Visitant)

- Programes de internacionalització (Dobles titulacions UMH)
- Programa de Doctorat en Estadística, Optimització i Matemàtica Aplicada
- Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans, Treball i Organitzacions
- “Estudi comparat de models processals des de la perspectiva dels ODS. Una 
mirada a la Intel·ligència Artificial”

- Projectes Er  asmus+KA 107

- Implementation of Consumer NEUROscience and SMART Research Solutions
in Aromachology (NEUROSMARTOLOGY)

- European University of Brain and Technology (NEUROTECHEU)

- Next Generation Training onIntelligent Greenhouses (NEGHTRA)

- Finding Stories to Embrace our Planet’s Limits (RELATE)

- Càtedra Institucional “Seu UMH a Ruanda”
- Curs “Estratègies actives per a l'educació en ODS: ludificació i fuita rooms”
- Curs “Sostenibilitat ambiental des de la visió dels ODS”
- XVI Jornades de Promoció del Voluntariat UMH
- Convocatòria d'Ajudes UMH per a impulsar els TFG i TFM pràctiques en el marc

de la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030
de les Nacions Unides

- Programa de Voluntariat La UMHteAcompaña
- Activitats de formació i sensibilització

- Taller d'identificació i formulació de projectes de cooperació al desenvolupament
- Taller sobre l'Agenda 2030 amb Associacions de la Província d'Alacant
- Col·laboració amb entitats de voluntariat: conveni amb Creu Roja,
en el marc d'activitats del Consell Local de Cooperació al Desenvolupament
de l'Ajuntament d'Elx: “Pobresa Zero” i “Tardeo Aliat”

- Sessions de trobada i posada en comú
- Difusió de campanyes, programes i projectes de voluntariat
- Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible. Prosperitat
- Convocatòries d'un Premi a TFG, i un altre a TFM, en el marc de la promoció
dels ODS – Eix Prosperitat, de l'agenda 2030 de les Nacions Unides

- Convocatòries d'Ajuda per a impulsar la realització de tesi doctoral en el marc
de la promoció dels ODS – Eix Prosperitat, de l'agenda 2030 de l'ONU

- Convocatòria de Premis a projectes locals a la Ciutat d'Oriola amb una clara
orientació cap a la consecució dels ODS – Eix Prosperitat, de l'agenda 2030

- Col·laboració econòmica amb la “MARATÓ DE CREACIÓ DE START-UPS UMH”
a la millor idea o model de negoci amb impacte en la prosperitat de les persones

- Programes d'internacionalització (Visitant)

Mapa
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> internacional.umh.es

https://internacional.umh.es/global-umh/
https://catedraprosperidad.umh.es/
https://internacional.umh.es/ca/
https://www.umh.es/

