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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 12 de febrer 
de 2019, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua, per la qual es publica l’Acord d’1 de febrer 
de 2019, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
pel qual es convoquen beques per a la realització de pràc-
tiques de formació en Lingüística Aplicada i Informàtica. 
[2019/1611]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 de 
febrero de 2019, de la Presidencia de la Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua, por la que se publica el Acuerdo de 1 
de febrero de 2019, del Pleno de la Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, por el que se convocan becas para la reali-
zación de prácticas de formación en Lingüística Aplicada 
e Informática. [2019/1611]

Se ha advertido la omisión del anexo III de la citada resolución 
(DOGV 8488; 18.02.2019), por lo que se reproduce a continuación:

S’ha advertit l’omissió de l’annex III de la resolució esmentada 
(DOGV 8488, 18.02.2019), per la qual cosa es reprodueix tot seguit:

ANNEX III 

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

SOL·LICITUD DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS DE LINGÜÍSTICA APLICADA 
 ANY 2019 

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 Adreça electrònica / Correo electrónico

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

media

Valencià: capacitació tècnica (especifique-la) / Valenciano: capacitación técnica (especifíquela)

Altres titulacions (especifique-les) / Otras titulaciones (especifíquelas)

Altres llengües espanyoles o estrangeres (nivell màxim assolit) / Otras lenguas españolas o extranjeras (nivel máximo 
alcanzado)

C MÈRITS ESPECÍFICS / MÉRITOS ESPECÍFICOS
En cas de beques de pràctiques professionals, indique’n la duració en dies. / En caso de becas de prácticas profesionales, 
indique su duración en días. 
En cas de cursos, congressos o seminaris, indique’n la duració en hores. / En caso de cursos, congresos o seminarios, 
indique su duración en horas.

Duració / Duración

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 / La 
persona que firma SOLICITA a la AVL que se admita la instancia con su documentación a los efectos que establece la convocatoria de la beca.

_____________________     , ___ d__________ del 201_
L’interessat / El interesado

Firma: REGISTRE D'ENTRADA
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