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ANNEXI 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÓRIA DE LA III EDICIÓ DELS PREMIS CÁTEDRA DE 

PILOTA VALENCIANA DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA ALS MILLORS TREBALLS DE FI DE 

MÁSTER O TESIS RELACIONATS AMBLA PILOTA VALENCIANA 

1. OBJECTE

La Universitat de Valencia, a través de la Catedra de Pilota Valenciana-Universitat de Valencia, convoca la 

111 ediciódels Premis de la Catedra de 2019 als millors Treballs de Fi de Master o Tesis Doctoral, el contingut 

deis quals estigui orientat en la tematica de Pilota Valenciana realitzat des de qualsevol area de 

coneixement durant els cursos 2017/18 ! 2018/19. 

2. DESTINAT ARIS

Podran presentar-se als Premis Catedra de Pilota Valenciana-Universitat de Valencia els i les estudiants 

de qualsevol titulació oficial de les Universitats Públiques espanyoles que hagen realitzat I aprovat el seu 

Treball de Fi de Master o Tesis Doctoral, sobre un tema relacionat amb Pilota Valenciana. 

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds comem;ara l'endema de la publicació de !'extracte d'aquesta 

convocatória al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i es tancara el 18 de setembre de 2019. 

Els i les aspirants hauran d'aportar certificació de la qualificació obtinguda emesa pel centre responsable. 

(No sera necessari per a aquells estudiants que ho hagen cursat en la Universitat de Valencia). 

Es remetra a la Catedra de Pilota Valenciana de la Universitat de Valencia (director de la catedra) una copia 

en paper i una altra copia en format electrónic de la versió final del treball en valencia o castella o en 

qualsevol altre idioma que, per les característiques de la titulació, poguera ser exigit en els Treballs de Fi 

de Master o Tesis Doctoral . En cas d'elaborar-se en un altre idioma, s'ha d'adjuntar-ne un resum en 

valencia o castella. 

El formulari de sol·licitud estara disponible en la pagina web de la Facultat de Ciéncies de l'Activitat Física 

i l'Esport de la Universitat de Valencia http://www.uv.es/fcafe 

La documentació sol·licitada s'haura de remetre a través deis registres previstos en l'article 38.4 de la Llei 

30/1992 de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú, dirigida al director de la Catedra a la següent adrec;a: 

Catedra de Pilota Valenciana 
Facultat de Ciéncies de l'Activitat Física l l'esport 
C/ Gaseó Oliag, 3 
46010, Valencia 
Tel.: +34 963864340 
Fax: +34 963864355 

https://www.uv.es/uvweb/activitat-fisica-esport/ca/facultat-ciencies-activitat-fisica-esport-1285850182431.html
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