
Programa València Conviu 

SOL.LICITUD D´INSCRIPCIÓ  DE LA ESTUDIANT I L'ESTUDIANT 

UNIVERSITAT: 

DATA DE SOL.LICITUD: 

DADES D´IDENTIFICACIÓ  PERSONAL 

Nom I cognoms:  

Data de naixement:(dd/mm/aaaa)         

DNI/NIE:   

Domicili familiar (del país o província d´origen): 

       Telèfon de contacte: 

  Província/País: 

  Província: 

Població:                           CP.:        

Domicili actual:  

Població:                                  CP.:   

Telèfon mòbil i adreça electrónica: 

Horari de localització:  

Universitat:  

Facultat:        Seu Facultat. 



Estudis que cursa: 

Curs:     

Data inici del curs: 

Horari de classe:  

Motivacions per a participar en el programa: 

Aficions: 

SERVEIS 

Menjars  que realitzarà habitualment:         Desdejuni          Dinar    Sopar 

Llavat de roba:        Sí         No 

Els cap de setmana es quedarà habitualment a casa?:         Sí            No 

Altres observacions: 

PREFERÈNCIES I CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA 
MAJOR ACOLLIDORA 

 Altres:(matrimoni, parella, germans) 

 Sí       No 

   Home                          Dona    

Li molesten els animals de companyia?   

Altres observacions: 



PRESTACIONS QUE POT OFERIR 

 Acompanyar a la persona acollidora al metge segons disponibilitat de 
l´horari académic

 Comprar aliments         Comprar medicaments          Fer-li companyia

 Acompanyar-la a passejar           Altres: 

Horaris disponibles:  

Data i firma: 

Documents que s´han d`adjuntar: fotocòpia DNI/NIE o passaport, 
fotocòpia matrícula de la Universitat i foto carnet.

Clàusula per a sol·licituds lliurades a la Universitat de València:

Mitjançant l’emplenament d’aquest formulari, les dades comunicades seran tractades pel 
Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) de la Universitat de València i cedides a 
l’Ajuntament de València per a gestionar la vostra participació en el programa “València Conviu”.

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició poden ser exercitats mitjançant 
l’enviament d’un correu electrònic amb les vostres dades a: lopd@uv.es.

Per a més informació, podeu consultar la política de privacitat de la Universitat de València a:
http://links.uv.es/qBf2qd6

mailto:lopd@uv.es
http://links.uv.es/qBf2qd6
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