Aprenents, aprenentes
Són persones majors d’edat que ja tenen un mínim coneixement del català, que ja el parlen
encara que sigui amb dificultats i que volen agafar fluïdesa, perdre la vergonya i incorporarlo d’una manera natural a les seves activitats quotidianes, laborals o de relació social.
Tingueu present que la llengua de la conversa ha de ser sempre el català. Si encara no el
parleu, podeu inscriure-us en un curs de català.
Si voleu participar en el programa heu d’emplenar el formulari següent:
Dades personals
NIF
NIE
Tipus de document*

Passaport

Núm. del document*

Targeta sanitària
Altres
Nom*(1)

Cognoms*

Adreça*
Codi postal*
Localitat*
Telèfon 1*(1)

Telèfon 2

Adreça electrònica
Comunitat autònoma de naixement (nascuts a l’Estat espanyol)
País de naixement (nascuts fora de l’Estat espanyol)
Data de naixement*
Sexe*
Com heu conegut el
programa?
Any d’arribada a
Catalunya
Coneixement del català oral*
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
gens

perfectament

Coneixement del català escrit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
gens

* Dades d’entrada obligatòria
(1) Dades que es facilitaran per posar en contacte voluntaris i aprenents.

perfectament

Preferències

Preferència*

Horaris disponibles*
dl.

Homes i dones indistintament

dt.

dc.

dj.

dv.

ds.

dg.

matí
Només homes

fins a les 13 h

Només dones

de les 13 a les 16 h

migdia
tarda
de les 16 a les 19 h

vespre
a partir de les 19 h

Localitat de trobada*
Localitat alternativa de trobada
Quines activitats us agrada fer...

Altres observacions

Confidencialitat
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us fem saber que les vostres dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a
la gestió del programa “Voluntariat per la llengua”. El responsable d’aquest fitxer és la Secretaria
de Política Lingüística. Podeu adreçar-vos a aquest organisme o al Departament de la Vicepresidència per exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals, o
fer-ho mitjançant un correu electrònic dirigit a voluntariat@voluntariatperlallengua.cat. Indicant el
dret que es vol exercir, el motiu i les dades personals concretes. Si no l’accepteu, no us podreu
donar d’alta del sistema.
L’aprenent declara que té un nivell mínim de català oral.
Signatura d’acceptació de les condicions del programa i
del tractament de les dades personals*

* Dades d’entrada obligatòria

L’aprenent declara que té un nivell mínim de català oral.

