
 

Formulario de solicitude de participación1

TÍTULO PROXECTO: Youth Acting in Rural Europe

PROGRAMA: ERASMUS + - Xuventude en Acción

DATAS:  28/06/2015 a 05/07/2015

LUGAR: Concello de Vimianzo

OBXECTIVO:

O obxectivo principal é dotar os mozos/as participantes

dunha serie  de  competencias  pre-laborais  relacionadas
coa  iniciativa  social,  o  espírito  emprendedor  e  a
participación  cidadá,  así  como  o  intercambio  cultural

positivo  arredor  das  accións  de  dinamización  social  e
desenvolvemento local que se realizan nas comunidades

europeas participantes no proxecto.

1. Datos xerais do/a solicitante: 

         

 Nome e apelidos    

         

 Data de nacemento    

         

 Sexo   Home Muller  

         

NIF

 Enderezo    

         

 Localidade   C. P.  

         

 Teléfono    

         

 Correo electrónico    

        

1 Os datos subministrados neste formulario están protexidos pola Lei 15/1999 de protección 

de datos e unicamente serán empregados para o proxecto «Youth Acting in Rural Europe».
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2. Datos específicos do/a solicitante: 

         

 Nivel de estudos    

         

 Nivel de inglés    

         

 Situación actual:
 Estudand
o

Traballand
o

En 
desemprego

 

         

 

Experiencia en 
voluntariado/ 
participación na 
comunidade

   

         

Solicito a miña participación no proxecto europeo «Youth Acting in Rural Europe» 

e axunto o cuestionario cuberto.

___________________, ________ de _____________________ de 2015

Sinatura:
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Cuestionario

1. Cal é teu coñecemento sobre o programa ERASMUS+?

 

2. Por que queres participar no proxecto?

 

3. Cales son as túas expectativas en relación ao proxecto?

 

4. Tes algunha experiencia neste tipo de proxectos? Se é así, cítaas.

 

5.  Tes  algunha  experiencia  ou  coñecemento  relacionado  coa  temática  do  proxecto?  Tes
colaborado  ou  formado  parte  dalgunha  entidade  ou  asociación  (deportiva,  cultural,  social,
novas tecnoloxías etc.)? Se é así, cita en cal
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