
Observacions per a la preinscripció a la XV Trobada del Voluntariat 
Lingüístic Universitari de la Xarxa Vives d’Universitats 

Barcelona, 6, 7 i 8 de novembre de 2015 

 

Requisits 

Per a participar en la Trobada, heu de complir tots els requisits següents: 

- Ser majors d'edat. 
- Estar matriculats en qualsevol de les universitats de la Xarxa Vives.  
- Estar inscrits en un programa de voluntariat lingüístic. 
- Acceptar les obligacions dels participants detallades a continuació. 
- Preinscriure’s prèviament per mitjà del formulari específic que s’indica més avall. 
- Una vegada admesa la preinscripció, fer una aportació per a les despeses de la 
Trobada. 

Aportació 

Aquesta aportació s'ha de fer una vegada admesa la vostra preinscripció. No es faran 
devolucions. L'aportació general és de 80 euros (per a les universitats amb seu a 
Barcelona, l’aportació serà reduïda, de 35 euros. Algunes universitats subvencionen 
totalment o parcialment la inscripció dels seus voluntaris. Consulteu els serveis 
lingüístics de la vostra universitat. 

Us confirmarem per correu electrònic si hi esteu admesos, o no, i us informarem del 
número de compte de la Xarxa Vives d’Universitats per a fer el pagament de 
l’aportació. 
 
Hi haurà dues modalitats: 
 

a) Pensió completa (amb allotjament): 80 euros, per a tots els participants, o amb preu 
reduït en el cas de les persones amb ajuda de la seua universitat. 

b) Sense allotjament (tres àpats), només per als participants dels campus de la ciutat de 
Barcelona: 35 euros, o amb preu reduït en el cas de les persones amb ajuda de la seua 
universitat. 

Serveis i activitats incloses 

La inscripció general inclou l'allotjament, les activitats de formació i dinamització i les 
menjades. La inscripció reduïda, per a  les universitats amb seu a Barcelona, no inclou 
l’allotjament. 

 

 

http://www.vives.org/ca/les-universitats/
http://www.vives.org/es/serveis/formacio/guia-de-cursos-de-llengua/recursos-linguistics/serveis-linguistics/
http://www.vives.org/es/serveis/formacio/guia-de-cursos-de-llengua/recursos-linguistics/serveis-linguistics/


Places limitades 

Les places són limitades i s'assignaran per ordre rigorós de preinscripció a les persones 
que complisquen els requisits. 

Responsabilitat dels participants 

Les persones inscrites en la Trobada són majors d'edat i decideixen participar en les 
activitats programades sota la seua responsabilitat i de manera lliure, voluntària i 
conscient. Assumeixen que, per les característiques pròpies d’aquestes activitats i per 
ser realitzades en un entorn natural o urbà, no poden estar exemptes de risc i 
l’accepten. 

Les persones participants es fan responsables dels danys i perjudicis que puguen 
ocasionar a altres participants, a ells mateixos o a terceres persones físiques o 
jurídiques. Qualsevol abús comportarà la pèrdua immediata de la condició de 
voluntaris i del dret de participar en les activitats i serveis, inclosos els transports i 
l'allotjament. 

En el cas de les excursions o rutes, les persones que decidisquen participar-hi han 
d’estar en les condicions psíquiques i físiques necessàries per a la pràctica de les 
activitats triades i es comprometen a seguir les indicacions dels guies. Han de ser 
conscients de la seua capacitat i preparació per a afrontar la dificultat de la caminada, i 
han de vetlar per la seua integritat física durant tot el recorregut. Han d’assumir-ne els 
riscos i preocupar-se de dur-hi el material necessari per a l’activitat. 

En el cas de les excursions en un entorn natural, són recomanades únicament per a 
persones que, a més d'estar habituades a l'esport, hagen realitzat una preparació 
prèvia escaient. Les persones no acostumades a caminar o amb problemes de salut 
que desaconsellen realitzar esforços importants s'han d'abstenir de participar-hi. En 
cas de dubte, han de consultar el propi metge sobre la conveniència de participar-hi. 

Les persones inscrites es comprometen a seguir les indicacions dels organitzadors, dels 
dinamitzadors dels tallers i dels guies de les rutes, i a posar en el seu coneixement tota 
circumstància que intensifique els riscos de les activitats. La responsabilitat dels 
organitzadors cessa en cas de desobediència. 

És obligat guardar un respecte absolut a les més essencials normes de companyia, de 
respecte per les instal·lacions on es desenvolupa la Trobada, per la ciutat, la natura, les 
propietats i els conreus per on s'esdevinguen les activitats. En les rutes o excursions, 
cada participant ha de mantenir el contacte visual amb el guia del grup per evitar 
perdre's. En els trams i cruïlles amb trànsit rodat s'ha de respectar el codi de circulació. 

Assegurança 

La subscripció d'una assegurança que cobrisca els riscos de les activitats de muntanya 
o de la resta d'activitats de la Trobada és responsabilitat de cadascuna de les persones 
participants. 



Equipament 

L’alberg diposa de llençols i flassades, incloses en el preu. Cal portar una tovallola, o 
llogar-la a l’alberg. 

Preinscripció 

La preinscripció es realitzarà pel formulari “Preinscripció a la XV Trobada del 
Voluntariat Lingüístic Universitari de la Xarxa Vives d’Universitats”. L’organització o el 
servei lingüístic confirmarà la preinscripció i facilitarà el número de compte perquè la 
persona sol·licitant faça l’ingrés corresponent, en un termini màxim de 5 dies des de la 
confirmació. 

 

https://intranet.upv.es/pls/soalu/sic_frm.FrmInsActEli?P_VISTA=intranet&P_IDIOMA=v&P_ID_DETALLES=498095
https://intranet.upv.es/pls/soalu/sic_frm.FrmInsActEli?P_VISTA=intranet&P_IDIOMA=v&P_ID_DETALLES=498095

