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RESOLUCIÓ DEL VICERECTORAT D’ESTUDIANTS I OCUPABILITAT DE LA 
CONVOCATÒRIA DELS PREMIS URV AL RENDIMENT ACADÈMIC DE 
L’ALUMNAT GUANYADOR DE LES OLIMPÍADES DE SECUNDÀRIA (CURS 
ACADÈMIC 2021-22) 

 
D’acord amb les bases dels Premis URV al rendiment acadèmic de l’alumnat guanyador 
de les olimpíades de secundària, aprovades per la Comissió d’Estudiants i Comunitat 
Universitària de 6 d’abril de 2022, s’obre la convocatòria dels premis per al curs 2021-
2022 segons les condicions següents: 
 
1. La quantia màxima que s’hi destina a tots els premis és de 10.500 €, a càrrec de 

l’aplicació pressupostària 202184.SB.00.08 - F – 2. 

2. El termini de presentació de sol·licituds comença l’1 de maig i s’acaba el 31 d’octubre 
de 2022, ambdós inclosos. 

3. La dotació de cada premi és de 1.500€. 

4. Les olimpíades de secundària a les quals s’adrecen els premis són les de Geografia, 
Economia, Matemàtiques, Física, Geologia, Biologia i Química. 

Els guanyadors d’altres olimpíades no incloses a la llista anterior poden sol·licitar el 
premi. En aquest cas, l’Oficina de l’Estudiant valorarà si l’olimpíada correspon a 
l’esperit i l’objectiu indicat a les bases. Si hi ha dotació pressupostària suficient per 
cobrir la quantia del premi, traslladarà la proposta al Vicerectorat d’Estudiants i 
Ocupabilitat, que resoldrà definitivament sobre la petició. 

5. Com a annex 1, s’adjunta la sol·licitud normalitzada i actualitzada de participació en 
els premis. 

6. Com a annex 2, s’adjunta la sol·licitud normalitzada i actualitzada d’acceptació dels 
premis. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
La vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat 
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ ALS PREMIS URV  

AL RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT GUANYADOR DE  
LES OLIMPÍADES ACADÈMIQUES. 2021-22 

Sol·licitant 
Nom i cognoms:  
DNI: Telèfon: 
Adreça electrònica: 
Adreça postal : 

 
Estudis realitzats al curs  2021-22: 
Centre docent: 

 

Olimpíada en què ha participat: _______________________________ 

Fase en què ha participat:      

Territorial  ☐  Nacional  ☐ Estatal  ☐  Internacional  ☐ 

Grau de la URV en què es vol matricular al curs 2022-23 : 

____________________________________________________________________ 

S’ha d’adjuntar el justificant de l’obtenció del primer premi de l’olimpíada. 

Tarragona, ____de/d’ ____________________ de 2022 

(Signatura de la persona sol·licitant) 

 

 

 

Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS: d’acord amb l’article 11 de Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals , us 
informem que les vostres dades de caràcter personal que es recullen en aquest formulari seran 
incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és gestionar els premis al rendiment 
acadèmic de l’alumnat guanyador de les olimpíades acadèmiques. El responsable del fitxer i del seu 
tractament és la Universitat Rovira i Virgili, amb adreça postal carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de 
Tarragona, i pàgina web http://www.urv.cat. Les dades no se cediran a tercers, tret que sigui obligació legal. 
Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en 
les condicions previstes per la legislació vigent. Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre 
protecció de dades al punt 6 de les Bases de la convocatòria dels ajuts publicades per al curs actual. 
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PREMIS URV AL RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT GUANYADOR DE 
LES OLIMPÍADES ACADÈMIQUIES DE SECUNDÀRIA 

DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ DEL PREMIAT 

 

Nom estudiant: 
________________________________________________________________________, 

amb DNI. _________________, adreça electrònica _______________________________ 

i telèfon _____________________________, que se m’ha concedit el Premi al rendiment  

acadèmic a l’alumnat que participa en les olimpíades en la modalitat de ________________, 

ACCEPTO l’esmentat Premi i demano que es faci l’ingrés de la quantitat corresponent al 
compte corrent que indico al full adjunt. 

 

I, perquè així, consti signo aquest document. 

_________________________, ____ __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


