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Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat Jaume I, que es compromet a no fer-ne un ús distint d’aquell 

per al qual han estat demanades, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de les dades. Podeu exercir, per escrit, els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i, si escau, d’oposició, davant de la Secretaria General d’aquesta Universitat. 

 

Dades personals1 

Nom i cognoms:  .....................................................................................................................................  Càrrec:  ................................................................   

DNI:  ...............................................  Adreça electrònica:  ..............................................................................  Telèfon:  ............................................   

Grau/s:  ......................................................................................................................................................................................................................................................   

Data en què la Comissió de Grau va aprovar la participació en aquest programa:  ....................................................   

Accions en què sol·licite participar:  A B C D E F G H 

 

Justificació i compromís 

Justifiqueu la necessitat de participació en aquest programa. Indiqueu les raons per les quals el grau 

reuneix les condicions de la convocatòria. Manifesteu el vostre compromís amb l’augment i la millora 

de la docència en anglès en els cursos següents. Indiqueu el nom del professorat implicat en cada acció 

sol·licitada i les assignatures que han d’impartir, excepte en l’acció D. Recordeu que heu de presentar, 

si escau, la memòria del curs anterior. Especifiqueu el grau de compliment dels criteris de selecció 2, 

3 i 6. 

(La comissió de selecció demanarà la informació necessària respecte als criteris de selecció 1, 4, 5 i 7 

als serveis corresponents.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Signatura) 

Castelló de la Plana, .........  d.......................................  de 20........... 

                                                 
1 En el cas dels grups ARA, la sol·licitud, l’han de fer conjuntament els vicedeganats o vicedireccions de tots els graus implicats i ha d’haver estat 

aprovada per totes les comissions. 
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