
TAULA DE FILOLOGIA VALENCIANA 

INSCRIPCIÓ A LA VI JORNADA SOBRE EL VALENCIÀ.  
PEDAGOGIA (LLENGUA I LITERATURA), ÚS SOCIAL I NORMATIVA 

25 d’octubre del 2014. Betxí (la Plana Baixa) 

L’assistència a la VI Jornada sobre el valencià és lliure, però si t’inscrius tindràs dret a un certificat 
d’assistència. Així mateix, cal estar inscrit per a poder presentar una comunicació a la Jornada. Pots 
trobar més informació en l’enllaç: 

http://taulafilologiavalenciana.wordpress.com/jornades/vi-jornada-2014/ 

Per a inscriure’t en la VI Jornada sobre el valencià cal que òmpligues este formulari i el faces 
arribar per correu electrònic a info@filologiavalenciana.org. La inscripció és gratuïta per als socis. 

Dades personals [Els camps marcats amb un asterisc * són obligatoris]: 

Nom* 

Cognoms* 

Adreça* 

Població*  Codi postal* 

Comarca      Província 

Telèfon(s)*    e-mail* 

Matrícula:  Sóc soci (inscripció gratuïta) No sóc soci i vullc certificat d'assistència (5,00 €)

El pagament el pots fer per transferència bancària a compte de Taula de Filologia Valenciana núm. 
IBAN ES25 3159 0010 5222 1273 1117 (BIC: BCOEESMM159). Recorda posar en el concepte de la 
transferència “Inscripció VI jornada” o una frase equivalent. 

Si vols fer-te’n soci, trobaràs més informació en l’enllaç 
http://taulafilologiavalenciana.wordpress.com/fer-se-membre/ 

Necessites certificat d’assistència?:  Sí No

Assistiràs al dinar de germanor de després de la Jornada?:         Sí No
[L’organització no cobrix, en principi, el cost del dinar de germanor.] 

Firma Data: 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t'informem que les 
dades personals que et sol·licitem s'inclouran en la base de dades de Taula de Filologia Valenciana i no seran en cap cas cedides a 
tercers sense autorització expressa. Com a usuari disposes en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, que podràs exercir mitjançant un correu electrònic enviat a info@filologiavalenciana.org.  
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