
 
 

 
 

 
Sol·licitud de participació 

 
Convocatòria de tres beques per a la formació arxivística en les Corts 

 
(Acord de la Mesa de 20 de febrer de 2018) 

 
 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT: 
 
 
Cognoms: 
 
 

Nom: 

Data de naixement: 
 
 

Nacionalitat: 

DNI/NIE: 
 

Telèfon fix: 
 
Telèfon mòbil: 
 

Correu electrònic: 
 
 

Adreça: 
 
 

Codi postal: 
 
 

Municipi: Província: 

 
Les dades de caràcter personal podran ser incloses en un fitxer per a ser 

tractades pel titular responsable, en l’ús de les funcions pròpies i en l’àmbit de les 
seues competències. 

 
 

DOCUMENTS QUE S’HI ADJUNTEN: 
 
 

 DNI/NIE  Certificació de l’expedient acadèmic 

 

 Relació de mèrits  Certificats dels mèrits al·legats 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

RELACIÓ DE MÈRITS DE LA PERSONA SOL·LICITANT: 
 
 
1. Llicenciatura/grau en ___________________________________________ 
Universitat d_____________________ Any ________________ 
Nota mitjana ponderada numèrica ______________ 
 
 
2. Diplomatura en _______________________________________________ 
Universitat d______________________Any ________________ 
Nota mitjana ponderada numèrica ______________  

 

 
 
3. Cursos en matèria arxivística (s’indicaran en aquest apartat només aquells 

estudis efectuats fora dels corresponents a la diplomatura, la llicenciatura o el 
grau): 

 
Descripció del curs      Nombre d’hores 
 
a) ___________________________________ ___________ 
b) ___________________________________ ___________ 
c) ___________________________________ ___________ 
d) ___________________________________ ___________ 
e) ___________________________________ ___________ 
f) ___________________________________ ___________ 
g)___________________________________ ___________ 
h)___________________________________ ___________ 

 

 
 
4. Coneixement del valencià (anoteu el nivell màxim): 
 
________________________________________________________________ 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
5. Coneixement d’altres idiomes de l’UE, d’acord amb els sis nivells segons es 

defineixen en el Marc comú de referència per a les llengües: 
 
Idioma      Nivell màxim aprovat 
 
 
a) ______________________ _________________ 
b) ______________________ _________________ 
c) ______________________ _________________ 

 

 
6. Coneixements d’informàtica aplicats a l’arxivística, la gestió documental o 

l’activitat parlamentària: 
 
Curs (no s’hi inclouen les assignatures de carrera)  Nombre d’hores 
 
_________________________________________ ____________ 
_________________________________________ ____________ 
_________________________________________ ____________ 
_________________________________________ ____________ 
_________________________________________ ____________ 
_________________________________________ ____________ 
_________________________________________ ____________ 
_________________________________________ ____________ 
 

 

 
7. Altres mèrits: 
 

a) Títols acadèmics 
 
Títol de doctor/a _______________________________________________ 
Títol de màster universitari ______________________________________ 
Altre títol universitari superior ____________________________________ 
Altre títol universitari mitjà _______________________________________ 
Diploma d’estudis avançats o suficiència investigadora 
____________________________________________________________ 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
b) Publicacions relacionades amb la matèria objecte de la convocatòria 
 
Títol          Nombre de pàg. 
 
___________________________________________ ____________ 
___________________________________________ ____________ 
___________________________________________ ____________ 
___________________________________________ ____________ 
___________________________________________ ____________ 
 
 
 

La persona sotasignada declara no trobar-se incursa en les prohibicions per a 
obtenir la condició de beneficiari, establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 

 
La persona sotasignada declara que totes les dades ressenyades són correctes 

i s’han acreditat documentalment. 
 
 
 

_______________, ____de ____________de 2018 
 
 
 
 
 

Signatura de la persona sol·licitant 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOLT EXCEL·LENT SENYOR PRESIDENT DE LES CORTS 
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