 Formulari vàlid per les opcions «Registre de sol·licituds identificant-me amb
usuari i contrasenya UdL» i «Registre de sol·licituds identificant-me amb
targeta UdL o DNI electrònic» de la instància genèrica de la seu electrònica

 Formulario válido para las opciones «Registro de solicitudes identificándome
con usuario y contraseña UdL» y «Registro de solicitudes identificándome con
tarjeta UdL o DNI electrónico» de la instancia genérica de la sede electrónica

NOTA!

¡NOTA!

Ompli aquest
formulari amb
Acrobat
Reader

Rellene este
formulario con
Acrobat
Reader

No utilitzeu el
visor PDF del
vostre navegador

No utilice el visor
PDF de su
navegador

Convocatòria especial d’ajuts per al préstec d’equipament informàtic i
suport a la connectivitat durant el període de docència i avaluació virtuals a
causa de la situació d’emergència sanitària de la COVID-19
Dades personals de l’estudiant
1r cognom:

2n cognom:

Nom:

DNI / NIE / Passaport:

Telèfon / mòbil:

e-mail:

e-mail UdL:

Adreça familiar:
Localitat:

Codi postal:

Província:

Codi postal:

Província:

Adreça de confinament:
Localitat:

Dades acadèmiques de l’estudiant
Titulació:
Escola/facultat:

Curs:

Facultat de Lletres

Dades d’equipament i connectivitat
Manca d’ordinador o tablet per treballar

Si

No

✔

Problemes d’accés internet:

Si

No

✔

Altres problemes

Si

No

Explica el problema:

1r

Sol·licitud de préstec de material informàtic
Ordinador

Tauleta

Altre material:
Si t’han deixat un aparell en préstec cal que emplenis aquest apartat:

Marca:

Model:

Persona/institució que ho va lliurar

Data lliurament

Cessió de material informàtic
La devolució l’hauràs de realitzar al Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat quan acabi el
període d’avaluació.
El recurs en cessió és d’ús personal i intransferible i en cap cas pot ser objecte de tràfic
econòmic o compensació econòmica o d’un altre tipus.
L’acceptació implica el teu compromís a tornar-lo en el mateix estat una vegada finalitzat
el temps de cessió. Qualsevol incidència amb el recurs s’ha de comunicar al Vicerectorat
d’Estudiants i Ocupabilitat.
Si no es restitueix l’equip un cop finalitzat el període de cessió, la Universitat de Lleida es
reserva el dret a endegar les accions que consideri adients i a aplicar les sancions de
caràcter disciplinari que consideri oportunes per incompliment de les condicions de la
cessió, així com l’adopció automàtica, com a mesura cautelar, de la suspensió de
l’expedició de qualsevol títol oficial per la UdL fins que no es resolgui l’expedient.

Sol·licitud de connectivitat
Tarja wifi:
Ampliació dades de mòbil:

Volum de dades total

Operadora d’internet

Import sol·licitat:

*Si has demanat dades mòbil cal adjuntar documentació acreditativa(s’ha de posar quina?

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS I OCUPABILITAT

Adjunció d’altres documents complementaris a
aquest formulari
Adjunción de otros documentos complementarios a
este formulario
Adjunta (8 MB en total)...
Mostra i gestiona adjunts / Muestra y gestiona adjuntos

