Butlleta d’inscripció
Informa’t a la Regidoria de

APRENENT

VOLUNTARI

DADES PERSONALS

Normalització Lingüística
de l’Ajuntament de Vila-real,
c/ Josep Ramon Batalla, 6, entl.
normalitzacio@vila-real.es

Nom

http://normalitzacio.vila-real.es
tel. 964 547 009

Cognoms
DNI
Adreça
Codi postal

¿Quieres
aprender a hablar
en valenciano?

Municipi
Adreça electrònica
Telèfon 1

Mireia, aprenenta
Telèfon 2
Lloc de naixement
Data de naixement
Informa’t a
Sexe

l’AC

Socarrats,

c/ Carles Sarthou, 38, baixos
País de naixement
Mes / any d’arribada
Llengua

acsocarrats@gmail.com
http://socarratsvilareal.blogspot.com

Vols ajudar
més gent a
parlar valencià?
Carles Alberola

CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
L’entens

Una miqueta

Prou

Molt

El saps parlar

Una miqueta

Prou

Molt

Titulacions en valencià
És el projecte de participació lingüística que té per objectiu posar

Vols ser voluntari?

en contacte voluntaris que vulguen destinar una hora a la setmana
(durant un mínim de 10 setmanes) a conversar amb persones que

Ser voluntari del programa Voluntariat pel valencià

volen llançar-se a parlar valencià.

implica comprometre’s a dedicar un mínim de 10 hores (una
per setmana) a conversar en valencià amb una persona que

Són moltes les persones que desitgen utilitzar el valencià per a

INTERESSOS
Activitat professional
Aficions

estiga aprenent a parlar-lo.

comunicar-se i necessiten situacions reals de la vida per a fer-ho.

PREFERÈNCIES
No cal tenir cap titulació.

completar l’aprenentatge de la llengua oral.

Voluntariat pel valencià pot ajudar-los a superar la possible
inseguretat que provoca l’ús d’una nova llengua.

Vols ser aprenent?
Ser aprenent del programa Voluntariat pel valencià

per setmana) a conversar en valencià amb una persona

del valencià i una persona disposada a reforçar l’aprenentatge previ.

voluntària.

matí
migdia
nit

valencianoparlants i consolidar la idea que el valencià és i ha de
ser llengua d’acollida.

Com?

Indiferent

Horaris disponibles

vesprada
Aquesta iniciativa, a més de facilitar un interlocutor per a poder

Dona

Barri de trobada

implica comprometre’s a dedicar un mínim de 10 hores (una

És una manera de facilitar aquest contacte personal entre un parlant

conversar en valencià, vol incidir en els hàbits lingüístics dels

Home

Preferència

També les persones que aprenen valencià a les aules necessiten
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fins a 13 h
de 13 a 16 h
de 16 a 20 h
a partir de 20 h

Observacions
Per a ser voluntari o aprenent cal que òmpligues l’imprés i
que el presentes a la Regidoria de Normalització Lingüística
de l’Ajuntament de Vila-real o a l’AC Socarrats. També el pots
emplenar telemàticament en els nostres webs.

Llei de protecció de dades
Segons la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que l’Ajuntament de Vila-real incorporarà les vostres dades a fitxers, que s’utilitzaran per
als fins municipals i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals, i a aquelles
administracions públiques que foren les destinatàries del tractament. Per a exercir els vostres
drets d’accés, rectificació i cancel·lació, us heu de dirigir per escrit a l’Ajuntament a l’adreça
que veureu al peu de la pàgina www.vila-real.es i adjuntar una fotocòpia del vostre document
nacional d’identitat o equivalent.

