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Premi Xina-URV 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

 

Art.1 Convocatòria 

Es convoca la 1a. edició del PREMI Xina-URV a la millor trajectòria acadèmica entre l’estudiantat 

xinès de la URV.  

 

Art. 2 Objecte 

El Centre d’Estudis Hispànics (en endavant CEH) i la Fundació URV, (en endavant FURV),  

mitjançant el Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, (en endavant CFP), tenen 

interès en reconèixer públicament l’excel·lència dels estudiants del programa formatiu 

d’espanyol, integrat pel Curs Universitari de Llengua Espanyola i el Curs Universitari 

d'Especialització en Llengua Espanyola, que es gestiona mitjançant la signatura de convenis 

interuniversitaris entre la URV i diferents universitats xineses, per a l’aprenentatge de la llengua 

espanyola.   

D’acord amb el document de creació del premi Xina-URV, de data 20 de juliol de 2011, cofinançat 

per la URV i la FURV, el premi té la finalitat d’identificar i reconèixer l’esforç de l’alumnat 

internacional xinés d’aquesta Universitat en el seguiment del pla acadèmic complert, per a 

l’obtenció d’una titulació oficial de postgrau, al que podrà optar qualsevol estudiant de la URV 

amb nacionalitat xinesa, que hagi cursat estudis de nivell de grau a través de conveni 

interuniversitari, en el programa de formació d’espanyol gestionat pel CFP de la FURV, i que hagi 

obtingut un títol oficial de postgrau a la URV. 

Per aquest motiu es convoca un únic premi, en règim de concurrència competitiva que faciliti 

l’accés de l’alumne a titulacions oficials de la URV, per continuar els seus estudis de postgrau. 

Aquesta convocatòria es publicarà a la web del CEH i del CFP. 

 

Art. 3 Destinataris 

El premi s’adreça a estudiantat xinès que hagi finalitzat profitosament el programa acadèmic 

complert de dos anys dels cursos de formació en llengua espanyola, i que hagi obtingut en la 

universitat xinesa un títol equivalent al grau, que els hi doni l’opció d’accedir a un Màster Oficial 

de la URV. 

Per presentar-se al premi és requisit indispensable acreditar la inscripció en un curs de postgrau 

oficial de la URV en l’àmbit de l’Espanyol com a Llengua Estrangera i per optar al premi, obtenir 

dita titulació en el curs inscrit. 

 

Art. 4 Dotació del premi 

La dotació del premi serà de 3.000 euros pel/per la guanyador/ora.  

El CEH serà el responsable de finançar el premi.  
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La FURV, com a pagadora del premi, serà responsable de les obligacions tributàries derivades, 

incloent-hi, en el seu cas, la retenció corresponent a compte de l’IRPF del guanyador/ora. 

Aquest premi serà compatible amb l’obtenció d’altres  beques o ajuts a l’estudi. 

 

Art. 5 Destinació del premi 

Donat que per a l’obtenció del premi és requisit haver aconseguit la titulació en un màster oficial 

de la URV, el premi obtingut es destina a compensar l’import de la matrícula i altres despeses 

generals que l’alumne ha hagut d’avançar per realitzar els estudis.  

 

Art. 6 Requisits dels candidats 

Els/les candidats/es hauran d’haver: 

 Obtingut un dels 3 millors expedients acadèmics de la última promoció; 

 Col·laborat en la organització d’activitats culturals (hispana i xinesa) promogudes pel 

CEH 

 Col·laborat en tasques de difusió de les activitats del CEH amb els estudiants xinesos que 

actualment es troben a la Xina i que són potencials estudiants del Programa formatiu 

per a estudiants xinesos a la URV. 

 Coneixements de nivell superior de llengua espanyola 

 

Art. 7 Documentació a aportar pels candidats 

La nominació a candidat/a podrà fer-se de dues maneres. 

1. A títol nominal. El/La candidat/a emplena el document “Sol·licitud Premi Xina-URV”, el qual 

haurà d’incloure la següent informació: 

 Dades personals (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, data de 

naixement). 

 Expedient acadèmic del 4rt curs del Programa formatiu. 

 Idiomes (indicant nivell i titulacions). 

 Pràctiques durant el Programa formatiu.  

 Experiència professional (activitat, durada, empresa, idioma de relació). 

 Autoavaluació (valors i competències). 

 Projecte de desenvolupament professional a mitjà i llarg termini 

 Certificacions acreditatives de reunir els requisits per ser candidat 

 Data i signatura. 

2. A proposta d’un dels membres de l’equip directiu del CEH. En aquest cas, el/la proposant/a 

emplena el document “Proposta de candidat”,  i haurà d’incloure la següent informació: 

 Nom i cognoms del candidat/a 

 Dades personals del/de la proposant/a (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça 

electrònica, relació amb el/la candidat/a) 

 Avaluació del/de la candidat/a (valors i competències) 

 Altres observacions i mèrits d’interès 

 Certificacions acreditatives de reunir els requisits per ser candidat 
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 Projecte de desenvolupament professional a mitjà i llarg termini 

 Data i signatura 

 

Art. 8 Termini i lloc de presentació de candidatures 

El termini de presentació de candidatures finalitza el 30 de setembre de 2020. Tant per les 

candidatures a títol personal com a proposta d’algun dels membres de l’equip directiu del CEH. 

L’alumne haurà de justificar l’obtenció de la titulació del màster oficial, i aportar la resta de 

documentació requerida per optar al premi, ja sigui ell a títol personal o la persona membre de 

l’equip directiu del CEH que el proposa com a candidat.  

La data de resolució serà el 15 d’octubre de 2020.  

El lloc de presentació de la sol·licitud serà la secretaria del CEH de la URV, Av. Catalunya, 32, 

43002, Tarragona. Tel. 977 558215, o mitjançant l’adreça de correu electrònic ceh@urv.cat 

 

Art. 9 Procés de selecció i criteris d’assignació del premi 

Per avaluar les candidatures es crearà un jurat amb la següent composició: 2 representants de 

la FURV, 2 representant del CEH i 1 representant de la URV vinculat als estudis de postgrau. 

Cadascuna de les parts designarà els seus representants.  

El jurat estarà presidit per la Direcció del CEH. 

La selecció del/de la guanyador/a es farà sota els criteris i valoracions que estableixi el jurat. En 

tot cas, la decisió final del guanyador/a serà per majoria en cas d’empat. 

Sobre un total de 100 punts: 

 Fins a 20 punts, al millor expedient acadèmic dels dos cursos del Programa Formatiu per 

alumnat xinès del CEH 

 Fins a 30 punts, a les pràctiques desenvolupades relacionades amb la organització 

d’activitats culturals promogudes pel CEH tant a Tarragona com a Xina 

 Fins a 20 punts, al projecte de desenvolupament professional a mitjà i llarg termini 

 Fins a 15 punts, al coneixement de la llengua espanyola 

 Fins a 10 punts carta de motivació per obtenir el premi, vinculació al projecte personal i 

als programes del CEH i de la URV. 

 Fins a 5 punts, circumstàncies d’especial rellevància com podrien ser: 

o Tenir fills a càrrec 

o Discapacitat 

o Altres situacions especials que consideri la Comissió. 

El jurat podrà interpretar les bases d’aquesta convocatòria i resoldre les qüestions que es 

presentin durant l’adjudicació dels premis. 

El premi es podrà declarar desert. 

La decisió del jurat serà inapel·lable. 

 

 



 

4 
 

Art. 10 Publicació dels resultats 

Les resolucions seran notificades per escrit i mitjançant publicació a la web de la FURV i del CEH, 

en el termini màxim de 10 dies hàbils posteriors a la data de la resolució, i com a mínim una 

setmana abans de l’acte de lliurament del premi. 

 

Art. 11 Renúncies i substitucions 

En el cas que es produeixi alguna renúncia, la direcció del CEH podrà adjudicar el premi al 

candidat que correspongui segons la llista de reserva prioritzada. 

 

Art. 12 Lliurament dels premis 

El lliurament del premi es podrà realitzar en un acte públic que es durà a terme a la FURV un cop 

emeses les actes del Títol Oficial i acreditat l’aprofitament del mateix. 

 

Article 13 

La FURV serà la responsable de la tramitació dels expedients acadèmics rebuts, i de complir amb 

els requisits fiscals o d’altres normatives legals a les finalitats establertes en aquest document. 

 

Article 14 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia 
dels Drets Digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades, l'informem que les dades 
personals que ens facilita passaran a formar part del tractament  "Gestió Acadèmica" propietat 
de la Fundació URV amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió dels ajuts, d'acord al que 
s'exposa en aquesta convocatòria. Les seves dades seran tractades aplicant les mesures de 
seguretat  de la normativa vigent i garantint la seva confidencialitat, el secret i la integritat. Les 
dades podran ser comunicades a la URV, amb la finalitat de gestionar de forma correcta  l'ajut 
sol·licitat. Per aquests motiu li sol·licitem el seu consentiment informat i exprés, per al 
tractament i la cessió de dades a la URV. Les persones sol·licitants poden exercir els seus drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit 
acompanyat d'una fotocòpia del passaport a la següent adreça: Av. de l’Onze de Setembre 112, 
43203 de Reus, o bé enviant-ho per correu electrònic a proteccio.dades@fundacio.urv.cat. 

 

Article 15 

La participació en el premi implica la total acceptació de les bases. 
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