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FITXA DE PROPOSTA DE LA CINQUENA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE PROMOCIÓ DE 

L’EXCEL·LÈNCIA DE LA CÀTEDRA “SALUT, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA” DE LA UNIVERSITAT 

DE LLEIDA (FUNDACIÓ ASISA), ENTRE ELS ESTUDIANTS DEL MÀSTER D’INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ 

I TRANSFERÈNCIA (MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN RECERCA EN SALUT) I DEL MÀSTER EN 

FORMACIÓ DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA, DE LA UdL. 

 

 
 

Unitat que proposa l’ajut a la qual s’adscriurà l’alumne: 

CÀTEDRA “SALUT, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA” (FUNDACIÓ ASISA) 

Projecte: 

Màster Interuniversitari en Recerca en Salut i Màster en Formació de Professorat de Secundària. 

Nombre d’ajuts: 

Un màxim de 4 ajuts. 

Descripció de l’ajut: 

L’ajut consisteix en una aportació econòmica de 1000 euros per un/a alumne/a matriculat/da a cadascú dels dos 

Màsters abans esmentats i una altra aportació econòmica de 250 euros per un/a altre/a alumne/a (com a accèssit) 

matriculat/da a cadascú dels dos Màsters esmentats anteriorment (Annex 1). 

Motivació de l’ajut: 

La Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” finançada per la Fundació ASISA vol apostar per la qualitat de la 

formació dels estudiants en el nivell de Màster, ja que significa una aposta qualitativa per la recerca i la formació 

en els àmbits de la salut i l’educació. La Càtedra ha decidit premiar l’esforç dels estudiants de grau que volen continuar 

estudiant i ajudar a estudiants excel·lents a continuar la seva formació en aquests dos Màsters Oficials, pilars de la 

formació i recerca en salut i educació. 

Perfil de l’Estudiant: 

Els/les aspirants hauran de ser estudiants que estiguin matriculats a qualsevol dels dos Màsters durant el curs 

acadèmic de 2021-22 i que no hagin gaudit d'aquest ajut amb anterioritat. 

Requisits i mèrits que es consideraran en la selecció: 

 Qualificació mitjana en l’expedient acadèmic de la titulació de Grau. 

AJUT: S I S E N A  CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE PROMOCIÓ DE L’EXCEL·LÈNCIA MÀSTER 

D’INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA (MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN RECERCA EN SALUT; 

FACULTAT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA) I EL MÀSTER EN FORMACIÓ DE PROFESSORAT DE 

SECUNDÀRIA (FACULTAT D’EDUCACIÓ, PSICOLOGIA I TREBALL SOCIAL) 
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 Breu explicació de les motivacions per cursar aquest tipus de Màster i orientacions generals de futur, en 

aquest sentit. 

Dotació Econòmica: 

La quantitat total destinada a aquests ajuts és de 2500 euros. 

Partida pressupostària  a càrrec de la qual es finançarà l’ajut: 

Orgànica: Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” (Fundació ASISA). 

Sol·licitud: 

La sol·licitud, segons el model de l’Annex 2, s’haurà de presentar a la Secretaria acadèmica del Departament de 

Geografia i Sociologia (grup GESEC).  

Aquesta sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent: 

 Fotocòpia de la matrícula en la Universitat de Lleida del curs actual. 

 Expedient acadèmic personal dels estudis universitaris de Grau finalitzats. 

 Escrit amb una breu explicació de les motivacions per cursar aquest tipus de Màster i orientacions 

generals de futur, en aquest sentit (màxim 1 full) 

Procediments d’avaluació de l’ajut: 

Nivell d’acompliment en la realització dels requisits demanats per accedir a l’ajut. 

 

Lleida, 7 d’octubre de 2021 

 

 

 

Dr. Fidel Molina-Luque 

Director de la Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” de la Universitat de Lleida (Fundació ASISA-UdL) 
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Annex 1 

 

CINQUENA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER LA PROMOCIÓ DE L’EXCEL·LÈNCIA DE LA CÀTEDRA 
“SALUT, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA” (FUNDACIÓ ASISA), ENTRE ELS ESTUDIANTS DE MÀSTER 
A LA UdL – ANY 2021 

 
La direcció de la Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” (Fundació ASISA) de la UdL, fa públiques les bases 
que hauran de regir la concessió de 4 ajuts per la promoció de l’excel·lència del Màster d’Investigació, Innovació i 
Transferència (Màster Interuniversitari en Recerca en Salut) i del Màster de Formació del Professorat en Secundària del 
curs 2021/22. 

 

Convocatòria i característiques 

 

1. L’objectiu d’aquests ajuts és promoure la formació en Màsters Oficials per aquells estudiants que hagin 

demostrat un millor rendiment acadèmic en els seus estudis. 

2. Es convoquen quatre ajuts per la promoció de l’excel·lència a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia i la Facultat 
d’Educació, Psicologia i Treball Social. 

3. La dotació econòmica serà de dos primers premis de 1000 euros cadascú i de dos accèssits de 250 euros 
cadascú, per cada Màster esmentat supra, amb càrrec al projecte de la Càtedra “Salut, Educació i Qualitat 
de Vida” (pressupost de l’any 2021). En cas que algun premi d’algun màster quedés desert, la comissió 
podrà dotar de nous premis a l’altre màster, sempre respectant la quantitat total de la dotació econòmica 
reservada a tal efecte. 

4. Aquesta dotació econòmica es farà efectiva al llarg del segon semestre del curs acadèmic 2021-22. 

 

Bases 

 

1. Les persones aspirants han de ser estudiants matriculats a qualsevol dels dos màsters del curs 2021-22. 

 

2. L’imprès normalitzat de sol·licitud, s’adjunta a l’annex 2 de la convocatòria, s’adreçarà a la secretaria 
acadèmica del Departament de Geografia i Sociologia (GESEC-Càtedra Fundación ASISA) del Campus del 
Rectorat. El termini per a presentar les sol·licituds serà fins el 29 d'octubre de 2021, a les 14h. 

 

3. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent: 

 

 Fotocòpia de la matrícula a la Universitat de Lleida, curs 2021-22. 

 Expedient acadèmic personal dels estudis universitaris de Grau finalitzats. 

 Escrit amb una breu explicació de les motivacions per cursar aquest tipus de Màster i orientacions 

generals de futur, en aquest sentit (màxim 1 full) 
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4. Els criteris de selecció es basen en els criteris següents: 

 

 Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic. 

 Breu explicació de les motivacions per cursar aquest tipus de Màster i orientacions generals de 

futur, en aquest sentit. 

 La Comissió es reserva la possibilitat de realitzar una entrevista personal als candidats seleccionats. 

 

5. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió de la Càtedra “Salut, Educació 
i Qualitat de Vida” (Fundació ASISA). En cas d’incompatibilitat de qualsevol membre de la Comissió amb 
algun dels treballs presentats per haver actuat com a tutor/a o director/a dels mateixos, es retirarà d’aquesta 
Comissió avaluadora i podrà ser substituït per un altre expert/a de reconegut prestigi. La Comissió únicament 
tindrà en compte la documentació presentada. 

 

6. La publicació del resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades, es farà públic a la web de la Càtedra 

“Salut, Educació i Qualitat de Vida” (Fundació ASISA) de la UdL. 

 

7. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de 
dades, la Comissió de la Càtedra podrà revocar l’ajut i reclamar les quantitats atorgades. 

 

8. Qualsevol reclamació s’haurà de presentar a la Direcció de la Càtedra. 

 

9. És competència de la Secretaria Acadèmica del Departament de Geografia i Sociologia l’aclariment de qualsevol 

dubte en la interpretació d’aquestes bases. 

 

10. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant la Direcció de la Càtedra. 

 

11. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases. 
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Annex 2 

 

SOL·LICITUD PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA SISENA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER LA 

PROMOCIÓ DE L’EXCEL·LÈNCIA DE LA CÀTEDRA “SALUT, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA”, 

ENTRE ELS ESTUDIANTS DE MÀSTER DE LA UdL (FUNDACIÓ ASISA) ANY 2021 

 

En/na amb domicili al  
 

carrer/plaça/avinguda  núm. , pis  , 

CP , població telèfon de contacte  i 

amb NIF núm. , que estudio   curs del Màster 

 

Universitat de Lleida 

 

 

SOL·LICITO: 

de la Facultat de   de la 

 

Que m’admeteu a la cinquena convocatòria d’ajuts de promoció de l’excel·lència de la Càtedra “Salut, Educació 

i Qualitat de Vida” (Fundació ASISA) de la UdL del curs 2021-22 (any 2021), les bases de la qual accepto, per a la 

qual cosa hi adjunto la documentació exigida i 

 

DECLARO SOTA JURAMENT/PROMESA: 

 

Que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud i que reuneixo els requisits exigits en 

la convocatòria. 

 

I, perquè consti, signo aquest document. 

 

(signatura) 

 

 

 

Lleida,______de_________________de 2021 

 

 

DIRECTOR DE LA CÀTEDRA “SALUT, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA” (FUNDACIÓ ASISA) DE LA 

UNIVERSITAT DE LLEIDA 


