
                                                                    SUBVENCIONS - PROGRAMA DE MOBILITAT   

 
Resolució de 16 de desembre de 2014, per la que s’atorguen subvencions de la modalitat A del programa d’estades de mobilitat de professors i 
investigadors en centres estrangers d’ensenyament superior i recerca. MECD. 
Dr. Maximiliano Fernando Rodríguez González – Durada: 3 mesos (USA). Data inici: 01/10/2015. Data final: 31/12/2015. Subvenció atorgada: 11.281€. 
 
Resolució de 3 d’agost de 2016, per la que s’atorguen subvencions de la modalitat A del programa d’estades de mobilitat de professors i investigadors en 
centres estrangers d’ensenyament superior i recerca. MECD. 
Dr. Josep Usall Rodié – Durada: 3 mesos (USA). Data inici: 01/02/2017. Data final: 30/04/2017. Subvenció atorgada: 11.281€. 
 
Resolució de 3 d’agost de 2016, per la que s’atorguen subvencions de la modalitat A del programa d’estades de mobilitat de professors i investigadors en 
centres estrangers d’ensenyament superior i recerca. MECD. 
Dra. Rafaela Cáceres Reyes – Durada: 6 mesos (Polònia). Data inici: 01/12/2016. Data final: 31/05/2017. Subvenció atorgada: 16.284€. 
 
Resolució de 31 de juliol  de 2017, per la que s’atorguen subvencions de la modalitat B del programa d’estades de mobilitat de professors i investigadors 
en centre estrangers d’ensenyament superior i recerca. MECD. 
Dr. Nuno Caiola – Durada: 3 mesos (França). Data inici: 01/12/2016. Data final: 30/06/18. Subvenció atorgada: 12.757€. 
 
Resolució de 10 d’agost de 2018, per la que s’atorguen subvencions de la modalitat B del programa d’estades de mobilitat de professors i investigadors en 
centre estrangers d’ensenyament superior i recerca. MECD. 
Dr. Jordi Giné Bordonaba – Durada: 3 mesos (Itàlia). Data inici: 01/03/2019. Data final: 31/03/2019. Subvenció atorgada: 10.317 
 
Resolució de 26 de juliol de 2019, per la que s’atorguen subvencions de la modalitat A del programa d’estades de mobilitat de professors i investigadors 
en centre estrangers d’ensenyament superior i recerca. MECD. 
Dra. Mª Dolors Guardia Gasull – Durada: 4 mesos (USA). Data inici: 01/06/2020. Data final: 30/09/2020. Subvenció atorgada: 13.957€. 
 
Resolució de 26 de juliol de 2019, per la que s’atorguen subvencions de la modalitat B del programa d’estades de mobilitat de professors i investigadors 
en centre estrangers d’ensenyament superior i recerca. MECD. 
Dra. Elsa Varela Redondo – Durada: 6 mesos (Regne Unit). Data inici: 01/11/2019. Data final: 30/04/2020. Subvenció atorgada: 19.620€. 
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Resolució de 26 de juliol de 2019, per la que s’atorguen subvencions de la modalitat B del programa d’estades de mobilitat de professors i investigadors 
en centre estrangers d’ensenyament superior i recerca. MECD. 
Dr. Omar García Tejera – Durada: 6 mesos (Austràlia). Data inici: 01/11/2019. Data final: 30/04/2020. Subvenció atorgada: 16.580€. 
 


