
 
 

 
CONVOCATÒRIA DE CANDIDATURES DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI A LA 

MENCIÓ ENCARNA SANAHUJA PER A LA INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVA DE 
GÈNERE EN LA PRÀCTICA DOCENT UNIVERSITÀRIA 

Convocatòria 2019 
Sol·licitud                       Codi classificació: URV.A08.02.09 

 

Sol·licitant o sol·licitants (Modalitat col·lectiva: relacionar tots els components de l’equip):  

  

Nom i cognoms DNI Departament Telèfon Adreça electrònica 

     

     

     

     
 

Nom de la persona de contacte en el cas d’equips que optin a la 
modalitat col·lectiva: _____________________________________________ 
 

Títol del  treball: 
_________________________________________________________________ 
 

Ensenyament/s en què s’ha aplicat: 
__________________________________________ 

Modalitat a què s’opta:    ☐ individual   ☐ col·lectiva 

Material que s’adjunta: ☐Memòria justificativa de treball: paper  

 ☐ Resum (1 full): paper     

 ☐ CV dels sol·licitants: paper     

     ☐ Altres: ______________________________ 
 

Tarragona, ___ de _____________ de 2019 
Signatura del sol·licitant o sol·licitants                                         

  

 

 

 

OBSERVATORI DE LA IGUALTAT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
 

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals 
que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en un fitxer a l’Observatori de la Igualtat la finalitat del qual és la gestió administrativa de l’Observatori. 

El responsable d’aquest fitxer és el/la gerent de la Universitat Rovira i Virgili, amb domicili a Tarragona, carrer de l’Escorxador, s/n. Teniu dret a accedir, 
rectificar i, si s’escau, cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquest drets, 
heu d’adreçar un escrit o formulari a l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili. 


	Sol licitant o sol licitants (Modalitat col lectiva: relacionar tots els components de l’equip):
	Nom de la persona de contacte en el cas d’equips que optin a la modalitat col lectiva: _____________________________________________
	Títol del  treball: _________________________________________________________________
	Ensenyament/s en què s’ha aplicat: __________________________________________
	Modalitat a què s’opta:    ☐ individual   ☐ col lectiva


