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PETICIÓ DE PRÒRROGA/RENOVACIÓ DE BECA DE COL·LABORACIÓ PER 

L’APRENENTATGE EN LA DOCÈNCIA I LA RECERCA 

 

 

DOCUMENTACIÓ PER TRAMITAR AL CAE 

 
 Sol·licitud de pròrroga de la beca 
 Informe de valoració de les tasques 
 Document acreditatiu de la RC definitiva (nova convocatòria) o AD definitiva (pròrrogues de beques) 

pel cost total de la beca. És imprescindible que la RC/AD estigui feta a capítol 4 i l’econòmica que 
correspongui 

 Escrit amb l’aprovació del Consell de Departament de la beca sol·licitada en aquesta petició (no serà 

vàlida l’aprovació per Comissió Permanent) o un certificat signat pel secretari del Departament 
conforme s’ha pres l’acord de creació de la/es beca/ques 
 

INSTRUCCIONS A SEGUIR PER TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓ 
 

 
 El termini de presentació de documentació per sol·licitar les beques d’aprenentatge per al 1r 

quadrimestre/anual del curs 2013-14 finalitza el 16 de desembre de 2013 
 Caldrà enviar al CAE, en format paper tota la documentació requerida 
 Una beca/becari només pot prorrogar durant un curs acadèmic consecutiu 

 El cost total de la beca haurà d’ésser assumit directament a càrrec del pressupost de la unitat 
corresponent 

 Per calcular el cost total de la beca podeu consultar el següent quadre de relació de costos: 
 

Quadre 
retribucions 

curs 2013-14 

2n Quadrimestre 
Cost nova convocatòria 

beca 

2n Quadrimestre 
Cost pròrroga 
becari/beca 

6 mesos de beca + 
Seguretat Social 2014 

6 mesos de beca + 
Seguretat Social+ 

Premi 2014 

15h/setmanals 2.471,40 € 2.843,30 € 

20h/setmanals 3.215,40 € 3.711,30 € 

 
 El CAE no convocarà/prorrogarà la beca en què no s’hagi tramitat tota la documentació 

sol·licitada 
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SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA BECA COL·LABORACIÓ PER L’APRENENTATGE DE LA DOCÈNCIA I LA 

RECERCA PER A ESTUDIANTS DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT 
 

DADES DEL/DE LA RESPONSABLE DE LA BECA 

Responsable de la beca i càrrec 

Telèfon contacte Adreça electrònica 

EXPOSO 

 
Atès que, l’article 6 i l’article 10 del Programa de Beques de Col·laboració per l’Aprenentatge de la Docència i la Recerca 
estableix la possibilitat de la pròrroga de la beca i la renovació del/la becari/ària, en casos degudament motivats, per un 
màxim de 2 cursos amb la condició que l’estudiant mantingui el vincle amb estudis de postgrau de la URV 
Motivació de la necessitat de la pròrroga de la beca i la renovació del/la becari/ària actual: 
 
 
 
 
 

SOL·LICITO 

Sol·licito la pròrroga de la beca de col·laboració amb el codi                                    i la renovació del/la becari/ària actual 

Dedicació:   15 h/setm 

   20 h/setm 

Període 

pròrroga: 

                 1r quadrimestre (1 setembre-31 gener, 5 mesos) 

                 2n quadrimestre (1 febrer-31 juliol, 6 mesos) 

Cost total de la pròrroga que assumeix la unitat sol·licitant 

DADES DEL BECARI/ÀRIA 

Nif/nie Cognoms i nom 

Adreça, codi postal i població 

Telèfon Adreça electrònica (urv) 

EL BECARI/ÀRIA EXPOSA 

 Que, al curs vigent sóc becari/ària de col·laboració amb la URV 

 Que, durant el període de la pròrroga em comprometo a estar matriculat i seguir els meus estudis en un 

ensenyament oficial de la URV. Així mateix, estaré en disposició de continuar en les mateixes condicions, amb la 

beca de col·laboració de la qual he estat beneficiari/ària fins ara 

 Que, conec el Reglament de les beques de col·laboració i em comprometo a complir-lo, especialment aquells 

apartats relatius a incompatibilitats, drets i deures. En el cas d’incompliment, accepto les conseqüències que se’n 

derivin 

SIGNATURES 

 
Signatura del/de la responsable de la beca 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Signatura del/de la becari/ària 

 
  _________________________, ________________________ 

VICERECTORA D’ESTUDIANTS I DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 
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