
La Cooperació al Desenvolupament és un àrea de recent incorporació per 
als professionals de la Psicologia.  Els psicòlegs que treballen en aquest 
àmbit poden tenir, entre d’altres, les funcions de planifi car, gestionar, o 
avaluar programes i projectes de cooperació al desenvolupament amb 
països amb grans mancances a pràcticament tots els nivells.
L’Ofi cina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) 
de la Universitat Jaume I, amb la  col·laboració de diverses universitats i 
organitzacions,  canalitza les  inquietuds de la comunitat universitària als 
àmbits de la solidaritat, el voluntariat i la Cooperació al Desenvolupament.  
Algunes de les accions que duen a terme són les següents:

-  Accions de voluntaritat: Cursos de formació del voluntariat, Xarxa 
Universitària de Solidaritat, Borsa de voluntariat, Voluntariat Europeu. 
-  Accions de solidaritat: Programa Pisos Solidaris, Programa Viure i 
Conviure, Programa d’accions de Solidaritat, Dia de la SIDA.
-  Accions de Cooperació al Desenvolupament: Programa 0,7% 
(estudiants, PDI i PAS) , Programa de sensibilització amb les Jornades 
de Cooperació Internacional i Solidaritat, Programa d’ajuts a projectes de 
la Comunitat Universitària, Programa d’ajuts a estudiants de països en 
vies de desenvolupament, Programa de Cooperació amb la Universidad 
del Norte de Nicaragua, Programa de Cooperació amb la Universidad de 
Oriente a Santiago de Cuba, Projecte de Cooperació acadèmica amb la 
Universiteti i Prishtinës a Kosovo, formació en Cooperació Internacional 
amb cursos de voluntariat, Curs de Postgrau Interuniversitari de 
Cooperació Internacional, Assignatura d’Estil UJI, i el Projecte TELDE.  

TELDE és un projecte de Tele-Educació per al Desenvolupament, establert  
per les cinc universitats públiques valencianes (Universitat Jaume I, 
Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat 
d’Alacant i Universitat Miguel Hernández), subvencionat per l’Agència 
Valenciana de Cooperació per al Desenvolupament.  En aquest curs 2002/
2003 comencem amb el projecte pilot, col·laborant amb deu universitats 
d’Amèrica Llatina, per a la formació de cursos d’estudis superiors.
A través de la Xarxa  establerta per les universitats públiques valencianes es 
podran oferir cursos per vídeo conferència, cursos pregravats, xats, correu 
electrònic, etc, sense necessitat d’estar presents,  al mateix temps i lloc, els 
professors emissors dels cursos i els alumnes receptors. A més, contem amb 
l’avantatge  d’estalviar temps i diners, ja que  tan sols amb  un ordinador amb  
connexió a Internet  i una càmera opcional per a vídeo conferències es poden 
benefi ciar moltes més persones que en cursos presencials.
L’ UJI ha triat per a aquesta primera fase, la Universidad de Santiago de Cuba 
i  la Universidad Politécnica de Nicaragua, ja que són dos universitats amb les 
que ja  tenim  experiència de col·laboracions d’anys anteriors.  La proposta 
inicial de la nostra Universitat  anirà enfocada cap a l’adaptació pedagògica 
als cursos de tele-educació.

Els objectius concrets del Projecte TELDE són els següents:
-  Establiment  d’una Xarxa d’Universitats Públiques Valencianes, adreçada 
a incrementar la Cooperació al Desenvolupament.
-  Establiment de la Xarxa de Centres Receptors a Amèrica Llatina per a 
rebre els cursos i activitats plantejades per la Xarxa d’Universitats Públiques 
Valencianes.
-  Elaboració d’un portal a Internet, amb l’oferta de Cooperació de la Xarxa 
Universitària.
-  Adequació dels centres de producció de les Universitats.
-  Producció de cursos que donen cobertura a les necessitats de formació 
detectades a Amèrica Llatina.
-  Emissió dels cursos mitjançant la plataforma tecnològica, utilitzant el 
sistema de Satèl·lits Hispasat, amb cobertura a tota Amèrica Llatina.
-  Establiment d’acords amb altres entitats nacionals i internacionals que 
permeten el desenvolupament d’activitats de formació ajustades a les 
necessitats dels receptors.

En un futur esperem ampliar la Xarxa d’Universitats receptores a Amèrica 
Llatina, com també oferir cursos adaptats a les demandes dels països receptors 
i col·laborar amb ONG’s per a poder ampliar l’oferta de cursos de formació 
específi ca.
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