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FISIÀFRICA és el programa de cooperació al desenvolupament de les universitats de la Xarxa 
Vives adreçat a l’enfortiment dels sistemes de salut de Moçambic, Gàmbia i Ghana. Té com a 
objectiu principal la formació en rehabilitació funcional a aquests països, entre els anys 2014 i 
2016. Com a objectius secundaris del programa es contemplen la creació i implementació 
d’estudis universitaris en Fisioteràpia, amb les competències i habilitats adaptades. D’altra 
banda, es potenciarà l’associació de la recerca a programes de formació, a través de la 
potenciació de la rehabilitació i el suport tècnic. A més, es contempla la detecció i comprensió 
dels recursos i coneixements locals en el camp de la rehabilitació funcional (sobretot 
traditerapeutes i context comunitari dels malalts), per tal d’integrar-los en la formació 
universitària en fisioteràpia, així com per a començar a preveure la seua articulacio en la 
pràctica dels futurs graduats.  
 
En el cas concret de Gàmbia, el soci local és la Universitat de Gàmbia (UTG) i la participació de 
les universitats de la Xarxa Vives es realitza de manera cooperativa en termes de finançament. 
 
 
OBJECTIU 
 
Incorporar PDI de la Xarxa Vives per impartir les assignatures del 2n curs del grau de 
Fisioteràpia de la Universitat de Gàmbia (UTG): 
 
 Electroteràpia. 
 Biomecànica-ergonomia. 
 Fisioteràpia respiratòria. 

 
 
DESTINATARIS 
 
PDI de les universitats de la Xarxa Vives d'Universitats interessat a impartir les assignatures 
especificades del 2n curs del grau de Fisioteràpia de la UTG. 
 
 
CALENDARI 
 
Gener-juliol 2016.  
 
El calendari definitiu de matèries es fixarà d'acord amb la disponibilitat del PDI de la XVU.  

Gàmbia · Moçambic · Ghana



 
En triar les assignatures que desitgi impartir cada professor/a, caldrà que especifiqui en quin 
moment (dates) li seria més idoni realitzar la docència, i s'acabarà d'ajustar amb la UTG. 
 
 
PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ 
 
L'oficina de cooperació al desenvolupament respectiva centralitzarà la recepció de sol·licituds de 
la seva Universitat i enviarà les propostes a la Secretaria Executiva de la Xarxa Vives (a 
albero@vives.org), amb la informació següent: 
 
a. Relació de PDIs que es presenten a la convocatòria. 
b. Matèria/es escollida/es per cada PDI. 
c. Dates/disponibilitat per impartir matèria/es de cada PDI. 
d. Breu CV (màxim 2 fulls) de cada PDI. 
 
 
GESTIÓ DE LES MOBILITATS 
 
La gestió i la cobertura econòmica del desplaçament (viatge i visat) de cada mobilitat haurà 
d'anar a càrrec de l'ODEC respectiva.  
 
L'estada a Gàmbia anirà a càrrec de la UTG. 
 
 
TERMINI 
 
El termini per presentar sol·licituds de mobilitats docents és el 22 de gener de 2016. 
 
 
RESOLUCIÓ 
 
A partir del 29 de gener es comunicarà el resultat de les propostes presentades. 
 
 
ANNEXOS A LA CONVOCATÒRIA 
 

a) Year 2: pla d’estudis del 2n curs. 
b) Module description: pla d’estudis i descripció de matèries del grau de Fisioteràpia. 
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