R/N: Y0348/Y0344

Sol·licitud de participació a la convocatòria del Programa d’innovació pedagògica
araART. Modalitat B
Dades del centre
Nom
Adreça

Codi del centre
Municipi

Localitat
Adreça electrònica

Codi postal
Serveis territorials

Trieu-ne un

Telèfon

Nom del director/a o del/de la titular

Sol·licito
Que el centre participi en la convocatòria del Programa d’innovació pedagògica araART (modalitat A).

Declaro
1. Que el centre compleix els requisits que s’estableixen en la resolució, i que són els següents:1
a) Presentar el document descriptiu de les necessitats que porten el centre a sol·licitar aquest programa.
b) Presentar una proposta de centre col·laborador o agent extern.
c) Presentar l’acta de l’aprovació, per participar en el Programa, del claustre i del consell escolar.
d) No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en un altre programa d’innovació.
2. Que el centre accepta els compromisos que s’estableixen en la resolució, i que són els següents:
a) La designació d'un grup impulsor del projecte, que s'ha de designar tenint present la previsió de continuïtat al llarg d’aquest.
b) La implicació dels equips docents en la participació en el Programa durant almenys tres cursos.
c) La inclusió de les activitats araART dins la programació general anual.
d) El desenvolupament de les fases que preveu el Programa araART.
e) La participació en les activitats formatives del Programa araART, si s'escau.
f) L'avaluació de seguiment i l'elaboració de la memòria final de cada fase del projecte.
1. L'incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.

Documentació per presentar
El centre presenta la documentació següent (segons correspongui):
Document descriptiu de les necessitats que porten el centre a participar en el Programa
Proposta de centre col·laborador o agent extern
Acta d’aprovació de la participació en el Programa araART del claustre i del consell escolar
Altres: __________________________________________________________________________________________________
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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