R/N: Y0411/Y828

Sol·licitud de participació a la convocatòria del programa d’innovació pedagògica
Plans educatius d’entorn 0-20
Dades del centre
Nom
Adreça

Codi
Municipi

Codi postal

Localitat

Serveis territorials

Trieu-ne un
Adreça electrònica

Telèfon

Nom del director/a o titular del centre

Exposo
Que el centre educatiu:
1. Està interessat a participar en la convocatòria del programa Plans educatius d’entorn 0-20.
2. Compleix els requisits que s’estableixen en la resolució, i que són els següents:
a) Estar inclòs en la relació de centres de l’annex 3 de la Resolució.
b) Comptar amb el suport, com a mínim, del 70 % dels membres del consell escolar i del claustre del centre.
3. Accepta els compromisos que s’estableixen en la resolució, i que són els següents:
a) Constituir un equip impulsor, que estigui format com a mínim per: un membre de l’equip directiu, un/a docent, un/a
professional no docent del centre, un membre de l’AMPA i, en el cas de secundària, un alumne/a del centre.
b) Rebre l’equip impulsor, durant el curs 2018-2019, 30 hores de formació semipresencial.
c) Elaborar, durant el curs 2018-2019, un projecte propi que reculli els continguts, d’acord amb el model normalitzat, i
que ha d’incloure, com a mínim, cinc de les actuacions prioritàries que s’indiquen a la Resolució, dues de les quals
han de ser, obligatòriament, les dues primeres.
d) Incorporar en el projecte educatiu del centre els objectius i les innovacions que es generin en la participació del
programa.
e) Incorporar en la programació general anual del centre dels cursos 2019-2020 i 2020-2021 les actuacions que se’n
derivin.
f) Implementar el projecte durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021.
g) Elaborar una memòria en finalitzar el projecte, amb les orientacions del model normalitat.
h) Col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres.

Sol·licito
Participar en la convocatòria de participació al programa d’innovació pedagògica Plans educatius d’entorn 0-20.

Documentació
El centre presenta la documentació següent (segons correspongui):
Model de compromís del claustre i del consell escolar
Altres:
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Secretaria de polítiques educatives.
Finalitat: Innovació educativa.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: Administració educativa. 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/programes-innovacio-educativa.html
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.
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Lloc i data
Signatura

Segell del centre
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