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PROPOSTA DE CONCESSIÓ PROVISIONAL DE LA 
CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A ELABORAR 
TESIS, TREBALLS FI DE GRAU (TFG), TREBALLS FI DE 
MÀSTER (TFM), MEMÒRIES D’INVESTIGACIÓ O 
EQUIVALENTS EN VALENCIÀ (2020/21 I 2021/22) 

Per la Resolució rectoral núm. 1141/2022 amb 
data de 12 d’abril, del rector, publicada en el 
DOGV el 3 de maig de 2022, en la qual es 
concedeixen ajudes per a elaborar tesis, treballs fi de 
grau (TFG), treballs fi de màster (TFM) i memòries 
d’investigació o equivalents en valencià. (2020/21 I 
2021/22). 

Examinada la documentació presentada per 
les persones interessades i la taula de valoracions 
emesa per la comissió de valoració constituïda a 
aquest efecte i que s’acompanya a continuació: 

PROPUESTA DE CONCESIÓN PROVISIONAL DE 
LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA 
ELABORAR TESIS, TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG), 
TRABAJOS FIN DE MÁSTER (TFM), MEMORIAS DE 
INVESTIGACIÓN O EQUIVALENTES EN VALENCIANO 
(2020/21 I 2021/22) 

Por Resolución Rectoral n.º 1141/2022, de 
12 de abril, del rector, publicada en el DOGV el 3 de 
mayo de 2022, que se aprueba la convocatoria de 
ayudas para elaborar tesis, trabajos fin de 
grado (TFG), trabajos fin de máster (TFM), 
memorias de investigación o equivalentes en 
valenciano (2020/21 y 2021/22). 

Examinada la documentación presentada por 
las personas interesadas y la tabla de 
valoraciones emitida por la comisión de valoración 
constituida al efecto y que se acompaña a 
continuación:

La vicerectora de Cultura de la UMH procedeix a 
publicar: 

Annex I - Proposta de concessió provisional de la 
convocatòria d’ajuts per a elaborar tesis en valencià i 
per a elaborar treballs fi de grau (TFG), treballs fi de 
màster (TFM), memòries d’investigació o 
equivalents en valencià (2020/21 I 2021/22) . 

Es concedeix a les persones interessades un termini de 
10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la 
publicació d’aquesta resolució per a presentar les 
possibles al·legacions. La presentació s’ha de fer a 
través del Registre General de la UMH o en els registres 

La vicerrectora de Cultura de la UMH procede a 
publicar: 

Anexo I - Propuesta de concesión provisional de la 
convocatoria de ayudas para elaborar tesis en 
valenciano y para elaborar trabajos fin de grado (TFG), 
trabajos fin de máster (TFM), memorias de 
investigación o equivalentes en valenciano (2020/21 I 
2021/22) . 

Se concede a las personas interesadas un plazo de 
10 días hábiles a contar a partir del día siguiente 
a la publicación de la presente para la 
presentación de posibles alegaciones. La 
presentación se realizará a través del Registro 
General de la UMH o en los 
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Adriana Català Jordà 2,1 2,1 3 7,2 
Guillem Josep Forcadell Perez 2,1 2,1 3 7,2 
Joan Francés Soriano 2,1 2,2 1 5,3 
José Manuel Llopis Piquero 2,1 2,1 3 7,2 
Ana Isabel Sanchis Ayelo 2,1 2,2 3 7,3 
Jesús Villagrasa Sanz 2,2 2,1 2 6,3 
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i oficines a què es refereix l’article 38 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en virtut del que disposa la 
disposició final setena, disposició derogatòria única, 
apartat 2, últim paràgraf, de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, mitjançant una instància 
“exposa – sol·licita” adreçada a la vicerectora de 
Cultura. 

registros y oficinas a que se refiere el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en virtud de lo que dispone la 
disposición final séptima, disposición derogatoria 
única, apartado 2, último párrafo, de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, mediante 
instancia “expone – solicita” dirigida a la vicerrectora 
de Cultura. 

EL RECTOR 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Tatiana Sentamans Gómez 

Vicerectora de Cultura 
(Per delegació, RR 00278/2021 de 12 de febrer,  

DOGV núm. 9024 de 19/02/2021) 
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ANNEX   I

LLISTAT PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUDES PER A 
ELABORAR TESIS, TREBALLS FI DE GRAU (TFG), 
TREBALLS FI DE MÀSTER (TFM), MEMÒRIES 
D’INVESTIGACIÓ O EQUIVALENTS EN VALENCIÀ 
(2020/21 I 2021/22) 

Adriana Català Jordà, amb DNI XXX6943XX, amb el seu 
TFG titulat “Casetes de paper: Intrahistòria del barri de 
La Teulera a Elx”, una assignació de 100 eur.

Guillem Josep Forcadell Perez, amb DNI XXX6331XX, 
amb el seu TFG titulat “Instrumentació i mesura de 
paràmetres edàfics mitjançant l’ús de sensors”, una 
assignació de 100 eur. 

Joan Francés Soriano, amb DNI XXX9818XX, amb el seu 
TFM titulat “Conductes sedentàries, variables 
sociodemogràfiques i la seua relació amb el nivell d’activitat 
física en adolescents”, una assignació de 50 eur.

José Manuel Llopis Piquero, amb DNI XXX7517XX, amb 
el seu TFG titulat “Tríptic o Les Tragédies Rurals de 
Federico García Lorca”, una assignació de 100 eur.

Ana Isabel Sanchis Ayelo, amb DNI XXX9808XX, amb el 
seu TFG titulat “Resposta del sòl després d’una crema 
prescrita primerenca (primavera) en el SE de la península 
Ibèrica”, una assignació de 100 eur.

Jesús Villagrasa Sanz, amb DNI XXX5775XX, amb el seu 
TFM titulat “Programa d’exercici aeròbic versus 
programa d’exercici de força per a la millora de la 
capacitat física, funcional i cognitiva de persones 
institucionalitzades en una residència d’ancians. Proposta 
d’intervenció.”, una assignació de 75 eur.

ANEXO i

LISTADO PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE AYUDAS 
PARA ELABORAR TESIS EN VALENCIANO Y PARA ELABORAR 
TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG), TRABAJOS FIN DE MÁSTER 
(TFM), MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN O EQUIVALENTES 
EN VALENCIANO (2020/21 Y 2021/22) 

Adriana Català Jordà, con DNI XXX6943XX, 
con su TFG titulado “Casetes de paper: Intrahistòria 
del barri de La Teulera a Elx”, una asignación de 100 eur. 

Guillem Josep Forcadell Perez, con DNI XXX6331XX, con 
su TFG titulado “Instrumentació i mesura de paràmetres 
edàfics mitjançant l’ús de sensors”, una asignación 
de 100 eur.

Joan Francés Soriano, con DNI XXX9818XX, con su 
TFM titulat “Conductes sedentàries, 
variables sociodemogràfiques i la seua relació amb el nivell 
d’activitat física en adolescents”, una asignación de 50 eur.

José Manuel Llopis Piquero, con DNI XXX7517XX, con 
su TFG titulado “Tríptic o Les Tragédies Rurals 
de Federico García Lorca”, una asignación de 100 eur.

Ana Isabel Sanchis Ayelo, con DNI XXX9808XX, 
con su TFG titulado “Resposta del sòl després 
d’una crema prescrita primerenca (primavera) en el SE 
de la península Ibèrica”, una asignación de 100 eur.

Jesús Villagrasa Sanz, con DNI XXX5775XX, con 
su TFM titulado “Programa d’exercici aeròbic 
versus programa d’exercici de força per a la millora 
de la capacitat física, funcional i cognitiva de 
persones institucionalitzades en una residència 
d’ancians. Proposta d’intervenció.”, una asignación de 
75 eur.
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