
    

 
 
 
 

Qüestionari sobre l'exposició "Quan parles fas màgia" 
      
Respon les preguntes, emplena la part del darrere amb les dades personals i entraràs en el sorteig de d’un 
lot de llibres cedits per la Biblioteca Vicente Aleixandre. Els premis es lliuraran el dijous 2 de març, a les 
17.30 h, a la biblioteca.  
Poden participar-hi les persones més grans de 16 anys. 
 
►PANELL 1 
1. Quin és l’eslògan d’aquesta exposició? 

 Quan cantes fas màgia. 

Quan parles fas màgia. 

 Quan practiques català fas màgia. 
 

►PANELL 2 
2. Quines persones connecta el VxL? 

Persones que volen fer intercanvi d’idiomes. 

Persones que parlen català amb persones que volen practicar-lo. 

Persones que volen escriure poesia. 
 

►PANELL 3 
3. Si vols ajudar algú que està aprenent català... 

Parla-li sempre en català. 

No li parlis mai en català, ja l’aprendrà. 

Parla-li només per telèfon. 
 
 

►PANELL 4 
4.  Què cal per formar part d’una parella lingüística? 

Tenir 10 hores disponibles durant 18 mesos. 

Tenir més de 18 anys i quedar 2 hores cada dia. 

Tenir més de 18 anys i 1 hora a la setmana durant 10 setmanes. 
 

►PANELL 5 
5. Quina és l’adreça del portal web del VxL? 

vxlallengua.cat 

catala.cat 

vxl.cat 
 



    

►PANELL 6 
6. Si formo part del VxL podré... 

Comprar tot el que vulgui en un forn de pa. 

Tenir descomptes en cultura i comerç. 

Pagar a terminis tot allò que vulgui. 
 

►PANELL 7 
7. Quin any va començar el VxL? 

2003 

2013 

1999 
 
 
 
 
 
 
***************************************************************************************** 
 

Nom i cognoms: ________________________________________________ Telèfon: ___________________  
 
Informació bàsica de protecció de dades del tractament: CONCURSOS, PROMOCIONS, ACTES, ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS 
CULTURALS 
Identificació del tractament: CONCURSOS, PROMOCIONS, ACTES, ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS 
Responsable del tractament: Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)  
Finalitat del tractament: gestió, control i seguiment de les inscripcions de les persones participants en concursos, promocions, actes, 
activitats i esdeveniments culturals organitzats pel CPNL, i de les imatges i gravacions dutes a terme durant aquesta activitat. 
Legitimació: la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment (article 6.1.a del RGPD) que es 
considera que atorgueu amb la comunicació de les vostres dades i/o amb la formalització de la vostra inscripció. Podeu retirar-lo en 
qualsevol moment. Destinataris: és possible la divulgació pública dels guardonats i de les imatges, mitjançant internet, les xarxes 
socials o les publicacions del CPNL (butlletins, memòries...) i dels altres organitzadors.  
Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d’accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el 
tractament o oposar-vos-hi, adreçant-vos per escrit al CPNL, c/ Muntaner, 221 (08036 Barcelona), tel. 932723100, a/e cpnl@cpnl.cat. 
Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir a 
https://www.cpnl.cat/proteccio-dades/concursos-promocions-actes.html. 
 
Amb la vostra signatura, autoritzeu el responsable per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades. 

 
Localitat i data: ___________________________________________   Signatura:  
 
 
 

 


