
1. CATEGORIA PREMI

 Infantil i primària 

 Educació Secundària Obligatòria  

 Batxillerat 

 Programes pre-professionalitzadors 

 Cicles formatius de grau mitjà 

 Cicles formatius de grau superior 

2. PROJECTE
Nom del projecte: 

Activitat / Descripció: 

3. DADES DELS PARTICIPANTS
Centre:  Telèfon: 

Estudis: 

Director/a:  Correu electrònic: 

Tutor/a 
projecte:  Correu electrònic: 

Alumne/a 1 

Nom:  DNI: 

Alumne/a 2 

Nom:  DNI: 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ ALS PREMIS E2 ESCOLA D’EMPRENEDORS 



Alumne/a 3 

Nom:  DNI: 

Alumne/a 4 

Nom:  DNI: 

Alumne/a 5 

Nom:  DNI: 

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
 Projecte de centre o per grups de classe o cicle (infantil i primària) 

 Treball de síntesi o d’investigació (ESO) 

 Treball de recerca (Batxillerat) 

Treball relacionat amb el desenvolupament d’una empresa o d’un producte o servei (Programes pre-
professionalitzadors) 

Pla d’empresa (CFGM i CFGS) 

 Resum del projecte en suport digital (en tots els casos) 

Certificat d’estar els alumnes participants matrículats a infantil, primària, ESO, batxillerat, programes pre-
professionalitzadors, cicle formatiu de grau mitjà o cicle formatiu de grau superior el curs acadèmic 2019-2020, 
segons sigui el cas. 

 Autorització representants legals en cas d’alumnes menors de 14 anys 

5. DECLARACIÓ
Que no té cap de les causes de prohibició de rebre la subvenció establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions. 

Que accepta les bases específiques dels Premis E2 Escola d’Emprenedors. 

Que accepta el premi que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar GLOBALleida d’acord amb les 
condicions que se li puguin derivar de l’acord d’atorgament. 

Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per GLOBALleida i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 



 ,  de  de 2020 

(Signatura) 

Tutor/a Alumne/a 1 Alumne/a 2 Alumne/a 3 Alumne/a 4 Alumne/a 5 

 

 

 

 

6. PETICIÓ

Que d’acord amb les bases de la convocatòria dels Premis E2 Escola d’Emprenedors, es tingui per presentada la meva 
candidatura pel projecte detallat en el punt 2 d’aquesta sol.licitud. 

Protecció de dades: En compliment del previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals l’informem que, en cas que el present 
document, destinat a GLOBALleida, contingui dades personals relacionades amb els sol·licitants, aquestes seran tractades de forma confidencial 
i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de GLOBALleida, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud presentada i la gestió dels premis. Així 
mateix, amb la signatura d’aquest document ens autoritza a  procedir a la publicació de les dades de les persones que hi participen a la web del 
Consorci GLOBALleida, catàlegs, tríptics o qualsevol altre mitjà,  amb l’objecte de difondre i promoure els premis. En qualsevol cas, els titulars de 
les dades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit i adjuntant fotocòpia del DNI, a l’adreça, 
Avinguda de Tortosa, núm. 2 (25005) de Lleida o be mitjançant correu electrònic a globalleida@globalleida.org 



AUTORITZACIÓ PER REPRODUIR LA IMATGE 
(per a tutors i alumnat de 14 anys o més) 

Així mateix, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell 
de 27 d’abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’informem que el Consorci GLOBALleida, amb CIF 
número Q2500449J, pot reproduir la seva imatge a catàlegs, web, espots publicitaris, tríptics, o 
qualsevol altre mitjà per a finalitats divulgatives dels objectius i activitats de l’Entitat 
relacionades amb aquests Premis.   

En aquest sentit, vostè: 

       Autoritza la reproducció de la seva imatge en qualsevol dels mitjans enunciats 
anteriorment. 

(signatura) 

Nom tutor/a : 

------------------ 

Nom alumne/a: 

---------------------- 

Nom alumne/a : 

---------------------- 

Nom alumne/a:  

---------------------- 

Nom alumne/a: 

-------------------  

Nom alumne/a: 

-------------------  

       No autoritza la reproducció de la seva imatge en qualsevol dels mitjans enunciats 
anteriorment. 

(signatura) 

Nom tutor/a : 

------------------ 

Nom alumne/a: 

---------------------- 

Nom alumne/a : 

---------------------- 

Nom alumne/a:  

---------------------- 

Nom alumne/a: 

-------------------  

Nom alumne/a: 

-------------------  




