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Sol·licitud d’autorització per impartir programes de formació i inserció (PFI) per a
establiments nous o per a establiments que volen ampliar grups o impartir nous
perfils d’FPI. Curs 2019-2020
Aquesta sol·licitud d’autorització també s’ha de presentar en el cas de PFI autoritzats que no s’han impartit en els darrers 2 anys.

Dades de l’establiment
Nom
Adreça
Codi postal

Municipi

Adreça electrònica

Localitat
Telèfon

Fax

Titular de l’establiment (si el/la titular és una persona física)
Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport

Titular de l’establiment (si el/la titular és una persona jurídica)
Raó social

NIF

Representant de l’establiment (si el/la titular és una persona jurídica)
Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport

Adreça per a notificacions
Adreça
Codi postal

Municipi

Adreça electrònica

Localitat
Telèfon

Fax

Sol·licito
Que s’autoritzi a l’establiment a impartir els programes de formació i inserció que s’especifiquen en aquest document.

1. Programes de formació i inserció que se sol·liciten (no específics per a alumnes amb NEE)
Codi

Nombre
de grups

Data d’inici

A45-V05-19

Perfil professional

1/2

2. Programes de formació i inserció adreçats específicament a alumnes amb necessitats educatives
especials (NEE)
Perfil professional

Codi

Nombre
de grups2 1r

2n

Data d’inici

2. Només heu d’emplenar les columnes de 1r i 2n quan el PFI sigui de dos anys de durada. En aquest cas, cal que la suma dels grups
de les columnes 1r i 2n sigui igual a la columna de nombre de grups.

Declaració responsable
D’acord amb la normativa vigent,3
Declaro:
Que l’establiment disposarà durant el programa dels professors necessaris per fer els programes, els quals compleixen els requisits
per impartir els mòduls corresponents dels programes de formació i inserció previstos a l’article 17 de la Resolució ENS/1102/2014
i a l’article 3 de la Resolució ENS/241/2015.
Que l’establiment disposarà durant el programa de les instal·lacions i equipaments previstos en la Resolució de 29 de gener de
2019, del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per al perfil o perfils professionals
que imparteixin.
Que no se superarà la capacitat màxima simultània.
Que tot el personal del centre complirà, durant tot el programa, el que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996,
en virtut del qual és requisit per a l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors,
no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l’agressió i
l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de
menors, i també pel tràfic d’essers humans.
3. Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig; Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució
ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció; Llei orgànica 1/1996 de 15 de gener, de
protecció jurídica del menor, i Resolució de 29 de gener de 2019 del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments
de Règim Especial, per la qual es determina la superfície dels espais per impartir els cicles de formació professional bàsica i els
programes que incloguin mòduls professionals de formació professional bàsica a partir del curs 2018-2019.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
Finalitat: Gestió dels programes de formació i inserció.
Legitimació: Exercici de poders públics.
Destinataris: Administració educativa, en què s’inclou el Consorci d’Educació de Barcelona. Les dades no es comunicaran a tercers,
excepte en els casos previstos per llei, o que hàgiu consentit prèviament.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n 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-formacio-insercio.html
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades.
Lloc i data
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Signatura del/de la titular o representant de l’establiment

Trieu-ne un
Direcció dels Serveis Territorials del Departament d’Educació ______________________________
Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona
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