
FITXA TÈCNICA - FORMULARI ELECTRÒNIC

Aquestes són les preguntes del formulari

DADES DEL SOL·LICITANT

- Nom i cognoms
- DNI/passaport (número)
- DNI responsable
- Telèfon mòbil
- Adreça electrònica
- Lligam amb UIC Barcelona (especifica quins

estudis/departament/facultat/col·laboració tens amb la Universitat)

DADES DEL PROJECTE

- Nom del projecte
- Regió
- Data d’execució (data d’inici i de final previstes)
- Àmbit d’aplicació (educació, salut, remodelació d’espais, desenvolupament

comunitari, etc.)

ENTITAT ORGANITZADORA

- Entitat destinatària de l’ajut
- Document que acredita la col·laboració amb un soci local al país en què es durà a

terme el projecte

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

- Explica aquí el teu projecte, la necessitat de dur-lo a terme, anàlisi, antecedents, si
és la primera vegada que es farà, context històric, social i polític, situació de la zona,
continuïtat de futur, etc.

- Descriu a quines persones directament o indirectament es destina el projecte i com
se’n beneficiaran (infants o dones en situacions desfavorables, refugiats, comunitats,
persones amb necessitats específiques, etc.).

- Objectius: enumera els objectius concrets que es plantegen per al projecte que
presentes; quines accions es faran per aconseguir cada objectiu i com es farà
l’avaluació de resultats.

- Impacte del projecte: col·laboració entre diferents agents de la Universitat,
participació de més membres de UIC Barcelona, establiment de sinergies amb la
activitat docent, etc.

PARTICIPANTS/ VOLUNTARIS QUE ASSISTIRAN EL PROJECTE

Indica de la manera més precisa possible el grup que forma part del projecte i que es
desplaçarà fins a la destinació, tant de UIC Barcelona com externs. Si encara no tens el
grup tancat, se’t demanarà més endavant. Aquestes dades seran imprescindibles per a la
resolució de la convocatòria.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQFj83pQrdH6RjGMj3tXRBOVYE92AGDicePvWbiADo3svQvw/viewform?usp=sf_link


- Alumnes de UIC Barcelona: Nom i cognoms (tal com apareixen en el document
d’identitat) i estudis o càrrec.

- Antics alumnes de UIC Barcelona: Nom i cognoms (tal com apareixen en el
document d’identitat) i estudis.

- Professors de UIC Barcelona: Nom i cognoms (tal com apareixen en el document
d’identitat) i lloc actual a UIC Barcelona.

- Treballadors de UIC Barcelona: Nom i cognoms (tal com apareixen en el document
d’identitat) i lloc actual a UIC Barcelona.

- Coincidiràs durant la teva estada en el projecte amb un altre grup de joves
universitaris?: Explica com serà aquest grup (país, estudis, nombre, etc.) i com
col·laborareu en el projecte.

CALENDARI DE L’ACTIVITAT - PLA D’EXECUCIÓ

- Fase de promoció i inscripció de voluntaris: Poden afegir-se més voluntaris al
projecte? Necessites que la Universitat t’ajudi a difondre’l entre la comunitat? Has
dissenyat algun pla de promoció?

- Pla de formació de voluntaris abans del desplaçament: Quines activitats de formació
es farà als voluntaris? Descriu els tallers, sessions, ponents, calendari, etc.

- Calendari d’execució del voluntariat: Detalla el calendari d’execució del conjunt
d’actuacions durant l’estada (com s’organitzarà el voluntariat a la zona).

RECURSOS MATERIALS I ECONÒMICS

Desglossa detalladament els mitjans que es requereixen, pressupost i justificació de les
partides destinades a: desplaçaments, dietes, materials, vacunació (i tipus), altres
(especifica’ls). Import total del projecte i import total per persona.

- Desplaçament per persona (vol i/o autobús i/o cotxe)
- Import de l’allotjament i dietes per persona
- Import de la vacunació, de l’assegurança i del visat per persona
- Altres despeses per persona (especifica-les)
- Import total per persona
- Import de despeses materials per dur a terme el projecte (especifica-les i fes-ne

l’estimació total)
- Import total del projecte (suma de l’import de tots els voluntaris + despeses de

material)


