R/N: Y0348/G818

Fitxa d’estada formativa de professors en empreses o entitats d’altres països.
Curs 2018-2019
Núm. de fitxa: ____ (dins d’un mateix projecte, numereu les fitxes consecutivament a partir del número 1)
Dades del centre català
Codi del centre

Nom

Acció

Trieu una de les opcions
Dades personals
Cognoms i nom

DNI/NIE/Passaport

Adreça

Codi postal

Població

Data de naixement

Telèfon

Adreça electrònica

Dades professionals
Vinculació
Personal:
funcionari
Càrrec (si escau)

interí

substitut

Especialitat d’FP (denominació i codi)
Impartiu docència en:

Trieu una de les opcions
Si sol·liciteu l’acció 1 “La formació dual a Europa”, si us plau respongueu:
Acrediteu el nivell B1 d'anglès o superior?1
Sí
No
En els últims quatre anys, heu exercit com a coordinador/a de projectes de formació professional en alternança dual?2
Sí
No Cursos acadèmics: ______________________________________________________________________
En els últims quatre anys, heu desenvolupat tasques de tutorització d’alumnes i/o docència en cicles formatius d’alternança
dual?2
Sí
No Cursos acadèmics: ________________________________________________________________________
Cicles formatius: __________________________________________________________________________
Si sol·liciteu l’acció 2 “La incorporació de la llengua anglesa en els ensenyaments professionals”, si us plau
respongueu:
Acrediteu el nivell B2 d'anglès o superior?1
Sí
No
El centre preveu un pla de foment de les llengües estrangeres en el seu projecte lingüístic?2
Sí

No

En els últims quatre anys, heu assistit a cursos sobre aprenentatge integrat de contingut i llengua (AICLE)?2
Sí
No
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En els últims quatre anys, heu incorporat la llengua anglesa en un dels mòduls que impartiu com a professor/a, dissenyant
activitats d'ensenyament i aprenentatge, d'acord amb els resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació establerts en l’apartat 6
de l’annex del decret del cicle formatiu, disponible al web de la XTEC?2
Sí

No

Cursos acadèmics: _________________________________________________________________________
Cicles formatius: ___________________________________________________________________________

1. Cal presentar el certificat d'anglès si no el teniu registrat al vostre currículum d’ATRI.
2. Si la resposta és afirmativa, cal presentar la documentació acreditativa segons l’annex 3 de la resolució.
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Motivació
Raons per les quals esteu interessat a participar en aquesta acció formativa

Indiqueu en què pot contribuir la vostra participació en l'acció formativa per al vostre desenvolupament professional

Assenyaleu quin impacte pot tenir la vostra participació en l’activitat formativa en el centre on impartiu docència i més
concretament en el sistema educatiu de formació professional

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Finalitat:
Gestió de les convocatòries de programes internacionals de formació professional inicial.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: Administració educativa i entitats admeses als programes internacionals. Les dades no es comunicaran a
tercers, excepte en els casos previstos per llei.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/programes-internacionals-fp.
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.
Lloc i data

A161-V05-18

Signatura
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