
Primer cognom Segon cognom Nom

BEQUES DE ”LA CAIXA”
I CASA ÀSIA PER CURSAR 

UN MBA A L’ÍNDIA
Convocatòria 2007

IMPRÈS DE SOL·LICITUD*

Institucions en les quals hagi cursat els estudis superiors

Facultat o Centre Universitat Data

Nota mitjana de l’expedient acadèmic superior expressada numèricament

DNI / NIF Data de naixement Lloc de naixement Nacionalitat Sexe

Adreça permanent

Carrer

Població CP

Telèfon E-mail

Adreça actual

Carrer

Població CP

Telèfon E-mail

Títols acadèmics superiors que posseeix en el moment de presentar aquesta sol·licitud Data d’obtenció

* Aquest imprès pot emplenar-se directament des del web i imprimir-se posteriorment.

             



Treballs exercits

Entitat Càrrec Data

NOTA IMPORTANT: aquesta sol·licitud, juntament amb tota la documentació que requereixen les bases d’aquest programa
<www.laCaixa.es/ObraSocial>, s’haurà de lliurar personalment o enviar PER CORREU POSTAL
(no s’acceptarà documentació enviada electrònicament) a:

El sotasignat coneix i accepta íntegrament les bases que regeixen aquesta convocatòria. 

Data: ………………….....................………. de 2007                  Signatura: ………...........……………………

Àrea de Beques i Estudis Socials
Obra Social ”la Caixa” 
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 8 
08028 BARCELONA

Si vostè resideix a:
– Aragó
– Catalunya  
– Comunitat Valenciana
– Illes Balears 
– Navarra
– País Basc
– Rioja

Dirección Territorial (Becas)
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, ”la Caixa”  
Paseo de la Castellana, 51 
28046 MADRID 

Si vostè resideix en qualsevol
altra comunitat autònoma

Cal enganxar aquí
una fotografia

            



Documentació que cal lliurar:

4 exemplars de l’imprès de sol·licitud, degudament emplenats (emplenar-lo directament al web i després imprimir la sol·licitud)

1 fotocòpia simple del Document Nacional d’Identitat 

5 fotografies de tipus carnet (una solta i les altres 4 enganxades a l’espai corresponent de l’imprès de sol·licitud)

1 original, o fotocòpia compulsada, de la certificació acadèmica 

3 fotocòpies simples de la certificació acadèmica 

4 fotocòpies simples del títol o del resguard de la seva petició 

2 cartes de referència, en impresos propis del programa 

3 fotocòpies simples de cada una de les cartes de referència

4 exemplars de la memòria (en castellà) 

4 exemplars de la memòria (en anglès) 

4 exemplars del curriculum vitae (en castellà) 

4 exemplars del curriculum vitae (en anglès) 

4 fotocòpies simples del resultat dels exàmens TOEFL i GMAT 

4 exemplars de l’acreditació d’experiència laboral 

La data límit per lliurar aquesta documentació és el 15 de juny de 2007

Excepte: – convalidació oficial d’estudis cursats a l’estranger (27 de juliol de 2007)
– resultats dels exàmens de TOEFL i GMAT (30 d’agost de 2007)

En compliment d’allò que es disposa en l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD), la Fundació ”la Caixa” comunica als sol·licitants que les seves dades personals incloses en l’imprès de sol·licitud i en
la documentació complementària que s’acompanya s’incorporaran a fitxers el responsable dels quals és la Fundació, amb la finalitat de
portar a terme el procés de selecció i per a la gestió de la beca en cas que se li concedeixi.

La Fundació ”la Caixa” es compromet a tractar d’una manera absolutament confidencial totes les dades de caràcter personal i a utilitzar-
les només als efectes d’aquesta sol·licitud. Per tant, en cas que no es concedeixi la beca, les dades seran cancel·lades i tota la documen-
tació aportada serà destruïda.

Només en cas que el sol·licitant sigui beneficiari de la beca, les seves dades es podran transferir a l’organisme col·laborador d’aquest
programa de beques i a l’Associació de Becaris de ”la Caixa”.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons la LOPD, mitjançant un escrit enviat a l’Àrea de Beques i
Estudis Socials de l’Obra Social ”la Caixa”, Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 8 (08028 Barcelona).
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