
ANNEX III 

MODEL D'ACCEPTACIÓ INDIVIDUAL DEL PREMI. Concurs “Aportacions des de 
l'àmbit de la psicologia i de la logopèdia per a la gestió dels efectes de la pandèmia i de 
la nova normalitat”. 

En /Na ..........................................................................................., amb DNI..............................., domiciliat 

en      ............................................................................................................................................................................... 

de.......................................................... província de................................................................................ amb 

número de telèfon..........................................................i amb e-mail..................................................................... 

EXPOSA 

l. Que per  resolució  de la degana de la Facultat de Psicologia de la  Universitat  de  València de xx de desembre
de 2020 es concedeixen els premis del concurs “Aportacions des de l'àmbit de la psicologia i de la
logopèdia per a la gestió dels efectes de la pandèmia i de la nova normalitat” que  se celebren
durant el curs acadèmic 2020-2021 a la Universitat de València.

2. Assenyala:

Que, respecte a l'esmentada convocatòria, he obtingut el premi de .......................curs 

□ Que, respecte a l'esmentada convocatòria, he obtingut el premi de TFG

□ Que, respecte a l'esmentada convocatòria, he obtingut el premi de TFM

3. Que la base 3 de la referida convocatòria estableix com a obligació per a poder obtenir el premi que els
beneficiaris/es del mateix l'accepten i presenten la documentació acreditativa de tal acceptació, en el 
termini de 8 dies des de la notificació de la resolució, en la Secretaria de la Facultat.

És per tot això que l'interessat/da emet la següent ACCEPTACIÓ  DEL PREMI 

La persona que signa aquest document ACCEPTA de forma incondicional el premi adjudicat al concurs 
“Aportacions des de l'àmbit de la psicologia i de la logopèdia per a la gestió dels efectes de la 
pandèmia i de la nova normalitat” de la  Facultat de Psicologia i de Logopèdia de la Universitat de València. 

El/la beneficiari/a: 

Signat 

València, ............ de ........................................... de 2021 

FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
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