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Informació complementària a la sol·licitud d’estada formativa de professors en
empreses o institucions. Tipus B (amb substitució) de grup1
Codi de grup (l’heu de sol·licitar a l’Àrea de Formació del Professorat d’FP): ______________
Dades del professor/a
Nom i cognoms

NIF

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Dades de disponibilitat d’empresa per a l’estada
He acordat fer l’estada amb una empresa o institució. (El Departament no ha de fer cap gestió per buscar una empresa o institució.)
No disposo de cap empresa o institució per fer l’estada. (El Departament ha de fer les gestions per localitzar-ne una adient.)

Dades de l’empresa (En cas que tingueu una empresa o institució acordada per fer l’estada)
Nom o raó social

CIF

Adreça

Municipi

Codi postal

Adreça electrònica

Telèfon

Nom i cognoms de la persona de contacte
Càrrec

Telèfon

Nom i cognoms del tutor/a
Càrrec

Telèfon

Calendari i temporalització de l’estada (En cas que tingueu una empresa o institució acordada per fer l’estada)
Durada en hores

Data d’inici de l’estada

Data de fi de l’estada

Horari

Matí de

a

hores

Tarda de

a

hores

Participants a l’estada de tipus B, de grup (indiqueu tots els components del grup)
Nom

Cognoms

Estada amb continuïtat per a la convocatòria següent

Descripció de l’estada (10 punts en el barem. Aquest apartat substitueix el programa de l’estada. Si no disposeu d’empresa o
institució feu una descripció que permeti poder determinar-ne el tipus i l’activitat que són del vostre interès.)
Sector de l’activitat de l’empresa
Tipus d’empresa
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FP en alternança (dual)1
Sí
No
Objectius que voleu assolir
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1. Indiqueu si la vostra estada formativa té a veure amb la implantació o el desenvolupament de la formació en alternança.
Implantació de la formació en alternança

Desenvolupament de la formació en alternança

Activitats que voleu desenvolupar

Declaració
Declaro que no tinc cap vincle laboral amb el sector a què pertany l’empresa o institució de l’estada formativa, d’acord amb l’article
7.1.b de l’Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre (DOGC 4525, del 7 de desembre de 2005).

Compromís
Em comprometo a:
- guardar secret professional de les dades o informació a què pugui tenir accés a l’empresa o institució, la qual cosa comporta que no
divulgaré per cap mitjà, ni durant l’estada a l’empresa ni posteriorment, cap dada o informació de la seva activitat, tret que disposi
d’una autorització expressa i escrita de l’empresa o institució;
- no utilitzar, amb o sense profit econòmic, cap de les dades o informació confidencials a què pugui tenir accés arran de la meva
estada, tret que disposi d’una autorització expressa i escrita per l’empresa o institució.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Secretaria de Polítiques Educatives.
Finalitat: Gestionar les activitats de formació que es dirigeixen al personal docent que organitza i porta a terme el Departament
d’Ensenyament, i les institucions col·laboradores.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: Administració educativa, en què s’inclou el Consorci d’Educació de Barcelona, i entitats o empreses autoritzades que
col·laboren en el procés formatiu. 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/gestio-activitats-formacioprofessorat.html
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.
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Lloc i data
Signatura
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