
Oficina Municipal de Normalització Lingüística: Inscripció al Voluntariat pel Valencià

Dades de la 
persona 
interessada

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF

Carrer / Plaça / Partida / Carretera Núm. / Km. Pis i porta Població

Lloc de naixement Any de naixement Sexe

Telèfon 1 Telèfon 2 Correu electrònic

Grau de coneixement de valencià oral

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grau de coneixement de valencià escrit

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exposo Que vull participar en el programa Voluntariat pel Valencià com a
 voluntari/ària   aprenent/a

Les meues preferències horàries per quedar a conversar en valencià són
dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge

matí (fins a 13 h)

migdia (de 13 a 16 h)

tarda (de 16 a 19 h)

vespre (a partir 19 h +)

Prefereixo quedar per parlar en valencià amb:
 homes o dones indistintament   només homes   només dones

I m'agrada fer les següents activitats 

Signatura

Datació Lloc Data

OFICINA MUNICIPAL DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Les dades personals facilitades s'incorporaran en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Benicarló. La finalitat de la recollida i tractament de la informació de caràcter personal és la gestió 
integral del programa Voluntariat pel Valencià

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, respecte de  
les vostres dades personals, enviant un escrit, acompanyat de fotocòpia del vostre DNI, passaport, NIE o un altre document d'identificació equivalent, dirigida al Registre d'Entrada de  
l'Ajuntament de Benicarló – LOPD Voluntariat pel Valencià, carrer de Ferreres Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló) o bé entregant personalment la sol·licitud davant el Registre d'Entrada  
de l'Ajuntament, amb l'exhibició del DNI original o un document equivalent.

Ajuntament 
de Benicarló



Oficina Municipal de Normalització Lingüística: Inscripció al Voluntariat pel Valencià

Requisits per 
inscriure's al 
Voluntariat pel 
Valencià

– Ser major d'edat.

– Un compromís de participació de 10 hores: una hora a la setmana, durant 10 setmanes.

Com inscriure's 
al Voluntariat 
pel Valencià

– Empleneu tots els camps d'aquest formulari i feu-lo arribar a l'Oficina Municipal de 

Normalització Lingüística, bé presencialment al c. de Ferreres Bretó, 10 (3r pis) o bé per 

correu electrònic a normalitzacio@ajuntamentdebenicarlo.org

– A partir de la inscripció de les persones al programa, es formen les parelles lingüístiques, 

tenint en compte els horaris disponibles i les afinitats (per això, és important que empleneu 

tots els camps amb la màxima informació). Aleshores ens posarem en contacte amb 

vosaltres perquè us conegueu i comenceu a quedar per conversar en valencià.

Llei 15/1999, de 
13 de 
desembre, de 
Protecció de 
Dades de 
Caràcter 
Personal

Les dades personals facilitades en aquest formulari s'incorporaran en un fitxer titularitat de 

l'Ajuntament de Benicarló. La finalitat de la recollida i tractament de la informació de 

caràcter personal és la gestió integral del programa Voluntariat pel Valencià.

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, 

respecte de les vostres dades personals, enviant un escrit, acompanyat d'una fotocòpia del 

vostre DNI, passaport, NIE o un altre document d'identificació equivalent, dirigida al Registre 

d'Entrada de l'Ajuntament de Benicarló – LOPD Voluntariat pel Valencià, carrer de Ferreres 

Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló) o bé entregant personalment la sol·licitud davant el 

Registre d'Entrada de l'Ajuntament, amb l'exhibició del DNI original o un document 

equivalent.

Ajuntament 
de Benicarló

mailto:normalitzacio@ajuntamentdebenicarlo.org
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