R/N: Y0348/Y0344

Sol·licitud d’adscripció Programa d'innovació pedagògica d’orientació educativa per
a l’aprenentatge competencial orientador
Dades del centre
Nom
Adreça

Codi del centre
Municipi

Localitat

Codi postal
Serveis territorials

Trieu-ne un
Adreça electrònica

Telèfon

Nom del director/a o del/de la titular

Sol·licito
Participar en la convocatòria del Programa d'innovació pedagògica d’orientació educativa per a
l’aprenentatge competencial orientador.
Documentació per presentar
El centre educatiu ha de presentar la documentació següent:
Pla d’acció d’orientació educativa i acció tutorial
Declaració del centre conforme es compta amb el suport del consell escolar i del claustre per adscriure’s al Programa.

Acceptació dels compromisos
La participació del centre en el Programa suposa l'acceptació dels compromisos següents:
a) Implicació de l’equip docent en la participació en el programa durant tres anys.
b) Participar en les activitats formatives, de coordinació i de xarxa del programa.
c) Designar un equip impulsor del projecte que estigui format per professors i algun membre de l’equip directiu. La meitat dels
membres de l’equip impulsor han d’acreditar el nivell inicial de l’itinerari formatiu en orientació educativa, que impulsa la Direcció
General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital.
d) Lliurar una memòria de seguiment i avaluació en finalitzar el projecte, d’acord amb les orientacions per a l’elaboració de la
memòria de centre en el marc del Programa d’orientació.
e) Incorporar en el projecte educatiu del centre les innovacions que es generin per la participació en el Programa.
L’incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Secretaria de polítiques educatives.
Finalitat: Programes d’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 i autoritzo el tractament de les dades.
Lloc i data
Segell del centre
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