
  
 
 
 

              
 

BUTLLETA DE SOL∙LICITUD* PER A L’ACCÉS AL CRAI DE LA URV  
PER ALS ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA QUE REALITZEN EL TREBALL DE RECERCA O DE SÍNTESI  

(Amb validesa des del 25 de juny de 2019 fins al 8 d’abril de 2020) 
 
En/Na  .................................................................................................................................................  (nom  i 

cognoms  del  professor  responsable),  com  a  professor  del  Centre  

.......................................................................................................................................      (nom  del  centre  de 

secundària)  de  ........................................................    (població),  amb  telèfon  .............................,    i  correu 

electrònic .................................................................  sol∙licito l’accés com a usuaris temporals als CRAI de la URV 

per als estudiants que indico a la llista següent i assumeixo, en el seu nom, les condicions d’ús establertes a la 

Normativa d'organització i funcionament del Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Investigació de la URV: 

 
 
Nom de 

l’estudiant 
Cognoms de 
l’estudiant 

DNI/NIE 
Correu 

electrònic 
CURS  Títol del treball 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

* És  imprescindible emplenar aquesta sol∙licitud amb mitjans ofimàtics. No s’acceptaran sol∙licituds 
escrites a mà. 
 
5ŀǘŀ:

 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades  
 

Responsable:  Universitat Rovira i Virgili 

Finalitat:          Gestió de l'accés i ús dels serveis del CRAI per part dels estudiants de secundària.

Legitimació:     Consentiment de la persona interessada. 

Destinataris:    No es preveuen cessions ni transferències a tercers.  

Drets:              Accedir a les teves dades, rectificar-es, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-te al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 

 

     He llegit, entenc i accepto la informació sobre les dades de caràcter personal.  
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Nom de 
l’estudiant 

Cognoms de 
l’estudiant 

DNI/NIE 
Correu 

electrònic 
CURS  Títol del treball 

     
 
 

 
   

   
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     

     

     

     

     

     

     

 
* És imprescindible emplenar aq uesta sol·licitud amb mitjans ofimàtics. No s’acceptaran 
sol·licituds escrites a mà. 
 
Data: 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
 
 
Responsable:  Universitat Rovira i Virgili
 
Finalitat:          Gestió de l'accés i ús dels serveis del CRAI per part dels estudiants de secundària.
 
Legitimació:     Consentiment de la persona interessada.
 
Destinataris:    No es preveuen cessions ni transferències a tercers. 
 
Drets:              Accedir a les teves dades, rectificar-es, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-te al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
 
 
      He llegit, entenc i accepto la informació sobre les dades de caràcter personal.  
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