R/N: Y0416/Y0201
Segell de registre d’entrada

Sol·licitud per impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i de
competència digital en els centres de formació d’adults de titularitat pública
que no depenen del Departament d’Ensenyament. Curs 20___ - 20___
Dades del centre
Codi

Nom

Adreça
Nom i cognoms del/de la titular o del/de la representant del centre

DNI

Exposo
- Que compleixo els requisits que preveu la normativa d’autorització dels centres de formació d’adults de titularitat pública, que
no depenen del Departament d’Ensenyament, per impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i de
competència digital (COMPETIC), d’acord amb els currículums per a l’educació d’adults.
- Que les activitats formatives es faran a l’adreça següent:

Sol·licito
L’autorització per impartir els ensenyaments de llengües i COMPETIC següents:
I. Ensenyaments de llengües
Llengües que voleu impartir i nombre de grups
Nivell de llengua

Nombre de grups

Llengua i nivell

Llengua catalana nivell 1

Llengua estrangera anglès nivell 1

Llengua catalana nivell 2

Llengua estrangera anglès nivell 2

Llengua catalana nivell 3

Llengua estrangera anglès nivell 3

Llengua castellana nivell 1

Llengua estrangera francès nivell 1

Llengua castellana nivell 2

Llengua estrangera francès nivell 2

Llengua castellana nivell 3

Llengua estrangera francès nivell 3

Nombre de grups

Llengua aranesa nivell 1
Llengua aranesa nivell 2
Llengua aranesa nivell 3
II. Ensenyaments de competència digital COMPETIC
Nivell de COMPETIC que voleu impartir i nombre de grups
Nivell

Nombre de grups

COMPETIC inicial
COMPETIC 1
COMPETIC 2
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COMPETIC nivell 3
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Declaro
- Que el centre compleix els requisits de la formació, d’acord amb la resolució per la qual s’estableix el procediment
d’autorització dels centres.
- Que el centre disposarà, durant la formació, dels professors necessaris per impartir la formació i complirà amb la ràtio i la
durada, d’acord amb els requisits que es preuen a l’annex de la resolució.
- Que tot el personal del centre compleix el que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, en virtut del qual
és requisit per accedir i exercir 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’éssers humans.

Documentació adjunta
- Calendari i horari de les activitats formatives.
- Llista de formadors i titulació acadèmica (d’acord amb els requisits que s’estableixen al punt 5 de l’annex de la resolució corresponent).
Lloc i data
Signatura

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
Finalitat: Gestió de la formació de persones adultes.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: Administració educativa i centres públics de formació d’adults autoritzats que no depenen del Departament
d’Ensenyament. 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’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/gestio-formacio-personesadultes.html

A547-V02-18

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.

Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
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