
Acadèmia Valenciana de la Llengua Acadèmia Valenciana de la Llengua
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de març de 
2009, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, per la qual es publica l’Acord de 27 de març de 
2009, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel 
qual es convoquen, amb caràcter extraordinari, beques 
per a la realització de pràctiques de formació d’Informà-
tica i de tècnics en Lexicografia, Terminologia i Onomàs-
tica. [2009/4327]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de marzo 
de 2009, de la Presidencia de la Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, por la que se publica el Acuerdo de 27 de 
marzo de 2009, del Pleno de la Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, por el que se convocan, con carácter extraordina-
rio, becas para la realización de prácticas de formación de 
Informática y de técnicos en Lexicografía, Terminología y 
Onomástica. [2009/4327]

S’ha observat una errada en la publicació de la resolució esmenta-
da (DOCV núm. 5996, de 20.04.2009), que consisteix a l’omissió dels 
annexos que es publiquen tot seguit.

Se ha observado un error en la publicación de la citada resolución 
(DOCV núm. 5996, de 20.04.2009), que consiste en la omisión de los 
anexos que se publican a continuación.
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ANNEX II 

                           SOL·LICITUD DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS D'INFORMÀTICA 

A DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
Cognoms / Apellidos Nom / Nombre NIF

Domicili / Domicilio Municipi / Municipio

Província / Provincia Codi postal / Código postal Telèfons / Teléfonos Correu electrònic / Correo electrónico

B MÈRITS GENERALS / MÉRITOS GENERALES
Expedient acadèmic personal \ Expediente académico personal Nota mitjana /Nota media

Valencià superior / Valenciano superior Sí/No

Altres titulacions / Otras titulaciones Nombre / Número

C MÈRITS ESPECÍFICS / MÉRITOS ESPECÍFICOS
TCP/IP; BASES DE DADES RELACIONALS; ACCESS; HTML, JAVASCRIPT I ASP; MICROINFORMÀTICA I
ARQUITECTURA DE PC, WINDOWS 2000 I XP PROFESSIONAL
En cas d'experiència professional o beques, indique la duració en dies. Duració / Duración

En cas de cursos, congressos o seminaris, indique la duració en hores.

D OBSERVACIONS / OBSERVACIONES

La persona que firma SOL·LICITA a l'AVL que s'admeta la instància amb la seua documentació als efectes
que establix la convocatòria de la beca.

___________________________ , ___ d__________ de 200_
La persona interessada / La persona interesada

Firma:

Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per l’AVL, fent ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu
per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

ANY 2009 (EXTRAORDINÀRIA)

REGISTRE D'ENTRADA
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ANNEX III 

          SOL·LICITUD DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS DE TÈCNICS EN LEXICOGRAFIA, 

A DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
Cognoms / Apellidos Nom / Nombre NIF

Domicili / Domicilio Municipi / Municipio

Província / Provincia Codi postal / Código postal Telèfons / Teléfonos Correu electrònic / Correo electrónico

B MÈRITS GENERALS / MÉRITOS GENERALES
Expedient acadèmic personal \ Expediente académico personal Nota mitjana /Nota media

Altres titulacions / Otras titulaciones Nombre / Número

C MÈRITS ESPECÍFICS / MÉRITOS ESPECÍFICOS
CURSOS, ASSISTÈNCIES A CONGRESSOS I BEQUES (Lexicografia, Terminologia o Onomàstica)
En cas d'experiència professional o beques, indique la duració en dies. Duració / Duración
En cas de cursos, congressos o seminaris, indique la duració en hores.

D OBSERVACIONS / OBSERVACIONES

La persona que firma SOL·LICITA a l'AVL que s'admeta la instància amb la seua documentació als efectes
que establix la convocatòria de la beca.

___________________________ , ___ d__________ de 200_
La persona interessada / La persona interesada

Firma:

Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per l’AVL, fent ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu
per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

TERMINOLOGIA I ONOMÀSTICA ANY 2009 (EXTRAORDINÀRIA)

REGISTRE D'ENTRADA
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