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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN TALLERS
D'IDIOMES
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN TALLERES DE
IDIOMAS
Modalitat A
Modalidad A

A

Modalitat B
Modalidad B

DADES DEL PARTICIPANT / DATOS DEL PARTICIPANTE
NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

DNI/PASSAPORT / DNI/PASAPORTE

ADREÇA

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

DATA NAIXEM. / FECHA NACIM.

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON MÒBIL / TELÉFONO MÓVIL

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

IDIOMA

Valencià
Valenciano

B

SITUACIÓ SOCIOECONÓMICA / SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA
CARNET JOVE

FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL

FAMÍLIA MONOPARENTAL GENERAL

C

FAMÍLIA NOMBROSA ESPECIAL

FAMÍLIA MONOPARENTAL ESPECIAL

TALLER SOL·LICITAT / TALLER SOLICITADO
Dates / Fechas

CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

1) Autoritze l’IVAJ perquè comprove les dades d’identitat i les de residència d’àmbit territorial, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del
Consell.
Autorizo al IVAJ para que compruebe los datos de identidad y los de residencia de ámbito territorial, según establece el Decreto 165/2010, de 8 de
octubre, del Consell.
Denegue expressament l’autorització de consulta d’identitat i de residència anterior (caldrà que aporte la documentació acreditativa).
Deniego expresamente la autorización de consulta de identidad y de residencia anterior (será necesario que aporte la documentación
acreditativa).
2) Autoritze l’IVAJ perquè perquè comprove l’acreditació del títol de família nombrosa de la GVA.
Autorizo al IVAJ para que compruebe la acreditación del título de familia numerosa de la GVA.
Denegue expressament l’autorització de consulta de l’acreditació del títol de família nombrosa de la GVA (caldrà que aporte la documentació
acreditativa).
Deniego expresamente la autorización de consulta de la acreditación del título de familia numerosa de la GVA (será necesario que aporte la
documentación acreditativa).
3) Autoritze l’IVAJ perquè comprove l’acreditació de família monoparental de la GVA.
Autorizo al IVAJ para que compruebe la acreditación de familia monoparental de la GVA.

4) Autoritze l’IVAJ a publicar les fotografies i vídeos realitzades durant els tallers d'anglés als albergs de l'IVAJ, tant en el web www.ivaj.gva.es, com
en revistes, periòdics i altres documents impresos o digitals creats amb finalitat divulgativa de l'activitat.
Autorizo al IVAJ a publicar las fotografías y videos realizados durante los talleres de inglés en los albergues del IVAJ, tanto en el web www.ivaj.gva.es,
como en revistas, periódicos y otros documentos impresos o digitales creados con finalidad divulgativa de la actividad.

DIN - A4

Denegue expressament l’autorització per publicar las fotografies i els videos realitzats durant els tallers d'anglés als albergs de l'IVAJ.
Deniego expresamente la autorización para publicar las fotografías y los vídeos realizados durante los talleres de inglés en los albergues del
IVAJ.

CJAAPP - IAC

Denegue expressament l’autorització de consulta de l’acreditació de família monoparental de la GVA (caldrà que aporte la documentació
acreditativa).
Deniego expresamente la autorización de consulta de la acreditación de familia monoparental de la GVA (será necesario que aporte la
documentación acreditativa).

IA - 16188 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT / EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

FAMÍLIA ACOLLIDORA

VÍCTIMA VIOLÈNCIA GÈNERE

Instal·lació / Instalación

D

Castellà
Castellano

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT
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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN TALLERS
D'IDIOMES
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN TALLERES DE
IDIOMAS
Modalitat A
Modalidad A

A

Modalitat B
Modalidad B

DADES DEL PARTICIPANT / DATOS DEL PARTICIPANTE
NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

DNI/PASSAPORT / DNI/PASAPORTE

ADREÇA

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

DATA NAIXEM. / FECHA NACIM.

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON MÒBIL / TELÉFONO MÓVIL

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

IDIOMA

Valencià
Valenciano

B

SITUACIÓ SOCIOECONÓMICA / SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA
CARNET JOVE

FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL

FAMÍLIA MONOPARENTAL GENERAL

C

FAMÍLIA NOMBROSA ESPECIAL

FAMÍLIA MONOPARENTAL ESPECIAL

FAMÍLIA ACOLLIDORA

VÍCTIMA VIOLÈNCIA GÈNERE

TALLER SOL·LICITAT / TALLER SOLICITADO
Instal·lació / Instalación

D

Castellà
Castellano

Dates / Fechas

CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

1) Autoritze l’IVAJ perquè comprove les dades d’identitat i les de residència d’àmbit territorial, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del
Consell.
Autorizo al IVAJ para que compruebe los datos de identidad y los de residencia de ámbito territorial, según establece el Decreto 165/2010, de 8 de
octubre, del Consell.

2) Autoritze l’IVAJ perquè perquè comprove l’acreditació del títol de família nombrosa de la GVA.
Autorizo al IVAJ para que compruebe la acreditación del título de familia numerosa de la GVA.
Denegue expressament l’autorització de consulta de l’acreditació del títol de família nombrosa de la GVA (caldrà que aporte la documentació
acreditativa).
Deniego expresamente la autorización de consulta de la acreditación del título de familia numerosa de la GVA (será necesario que aporte la
documentación acreditativa).
3) Autoritze l’IVAJ perquè comprove l’acreditació de família monoparental de la GVA.
Autorizo al IVAJ para que compruebe la acreditación de familia monoparental de la GVA.

4) Autoritze l’IVAJ a publicar les fotografies i vídeos realitzades durant els tallers d'anglés als albergs de l'IVAJ, tant en el web www.ivaj.gva.es, com
en revistes, periòdics i altres documents impresos o digitals creats amb finalitat divulgativa de l'activitat.
Autorizo al IVAJ a publicar las fotografías y videos realizados durante los talleres de inglés en los albergues del IVAJ, tanto en el web www.ivaj.gva.es,
como en revistas, periódicos y otros documentos impresos o digitales creados con finalidad divulgativa de la actividad.

DIN - A4

Denegue expressament l’autorització per publicar las fotografies i els videos realitzats durant els tallers d'anglés als albergs de l'IVAJ.
Deniego expresamente la autorización para publicar las fotografías y los vídeos realizados durante los talleres de inglés en los albergues del
IVAJ.

CJAAPP - IAC

Denegue expressament l’autorització de consulta de l’acreditació de família monoparental de la GVA (caldrà que aporte la documentació
acreditativa).
Deniego expresamente la autorización de consulta de la acreditación de familia monoparental de la GVA (será necesario que aporte la
documentación acreditativa).
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(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

Denegue expressament l’autorització de consulta d’identitat i de residència anterior (caldrà que aporte la documentació acreditativa).
Deniego expresamente la autorización de consulta de identidad y de residencia anterior (será necesario que aporte la documentación
acreditativa).

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

14/08/18
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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN TALLERS
D'IDIOMES
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN TALLERES DE
IDIOMAS

E

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Justificant de pagament / Justificante de pago
Acreditació de la base 9.2. b). c), d) o e) / Acreditación de la base 9.2.b), c), d) o e)
Acreditació de la base 9.2.f) o g) / Acreditación de la base 9.2.f) o g)
Altres / Otras

,

d

del

CJAAPP - IAC

Firma:

DIN - A4

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

14/08/18

IA - 16188 - 02 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT / EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

La persona participant / La persona participante
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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN TALLERS
D'IDIOMES
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN TALLERES DE
IDIOMAS

E

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Justificant de pagament / Justificante de pago
Acreditació de la base 9.2. b). c), d) o e) / Acreditación de la base 9.2.b), c), d) o e)
Acreditació de la base 9.2.f) o g) / Acreditación de la base 9.2.f) o g)
Altres / Otras

,

d

del

CJAAPP - IAC

Firma:

DIN - A4

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

14/08/18

IA - 16188 - 02 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

La persona participant / La persona participante

