
 
Escola Universitària d'Infermeria 
 

CONVOCATÒRIA DE 4 BEQUES per a la participació en la 
“Conferència Internacional sobre  

l'Ensenyança de la Infermeria en el Món” 
en la ciutat de Coïmbra PORTUGAL 

 
Del 18 al 24 de Setembre del 2011, en la Ciutat de Coïmbra a Portugal, es desenvoluparà una 

Conferència Internacional sobre l'Ensenyança de la Infermeria en el Món, amb particular èmfasi en 

l'ensenyança de la Infermeria Iberoamericana i Llatinoamèrica-Europa. Esta reunió està organitzada per 

l'Associació Llatinoamericana d'Escoles i Facultats d'Infermeria (ALADEFE), per l'Escola Superior 

d'Infermeria de Coïmbra i per la Unitat d'Investigació en Ciències de la Salut – Infermeria. 

En el marc de la dita Conferència es desenvoluparà la iniciativa "INFERMERIA SENSE FRONTERES" 

a través de la  Fira d'Escoles i de Facultats d'Infermeria. 

Es pretén reunir en esta Fira, a les Escoles i Facultats d'Infermeria representatives dels diversos 

continents, on cada una puga presentar la formació que desenvolupa, la seua missió i objectius, la seua 

cultura pedagògica, científica, les seues experiències educatives, els seus resultats, etc. 

S'espera comptar amb representants d'Escoles i de Facultats d'Infermeria dels països d'Amèrica 

del Sud, Amèrica Central, Amèrica del Nord, Europa, com a àrea d'influència de l'ALADEFE, així com amb 

algunes Institucions d'Àfrica i d'Àsia. 

Seran visitants d'esta Fira els Congressistes en la XI Conferència d'Educació en Infermeria de 

l'ALADEFE, així com altres visitants interessats. 

La Fira d'Escoles i de Facultats d'Infermeria transcorrerà del 20 al 23 de Setembre del 2011 en un 

horari previst entre les 17:00 i les 24:00 hores. 

L'Escola d'Infermeria com a membre d'ALADEFE que és i donada la transcendència de l'activitat 

participarà en l'esmentada Fira de manera activa en un estand. 

Per a poder donar cobertura al desenvolupament de la nostra participació en la Fira, des de 

l'Escola d'Infermeria es convoquen quatre beques per a estudiants dels actuals cursos (2010-2011) de 

1r de Grau i 2n de Diplomatura d'Infermeria. Les dites beques cobriran els gastos de desplaçament, 

allotjament i manutenció així com la participació en alguns dels fòrums de la Conferència. 

Amb tal fi s'establixen els següents criteris d'avaluació que permeten realitzar la selecció dels 

possibles interessats: 

• Expedient acadèmic 

• Acreditació de llengua estrangera (amb especial rellevància anglés i portugués) 

• Participació en òrgans de representació (junta de centre, claustre, consells de departaments…). 
Altres mèrits aportats pels interessats. 

 
Les sol·licituds hauran de ser presentades amb l'aportació documental que avalen els mèrits 

al·ludits, en la Secretaria del Centre des del dia 12/05/2011 fins al dia 31/05/2011. 

Una vegada finalitzat el termini, la Direcció del Centre avaluarà les sol·licituds i faran públics els 

resultats amb indicació dels noms dels estudiants creditors de les beques. 



SOL·LICITUD de BECA per a la participació en la 

“Conferència Internacional sobre  

l'Ensenyança de la Infermeria en el Món” 
 
 
ESTUDIANT 
NIF    Cognoms i Nom 

  

 
Telèfon de contacte  E-mail institucional UA (…. @alu.ua.és) 

  

 
Matriculat en: 

  1r de Grau en Infermeria 

 2n de la Diplomatura en Infermeria 
 

Nota mitjana de l'expedient ______ 
 
Coneixements d'Idioma: ____________________ Nivell ___________________________ 
 
Assistència en òrgans de representació 

 
 
 

 
Altres mèrits 

 
 
 

 
Documents aportats 

 Fitxa de l'expedient acadèmic 

  Acreditació d'idioma (anglés o portugués) 

 Certificat d'assistència en òrgans de representació 

  Certificats d'altres mèrits 
 

A Alacant, a ____________________________ de 2011 
 
 
 
Fdo.: ___________________________________________ 

 
 


