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Sol·licitud d’adscripció al Programa d’innovació pedagògica de pràctiques en centres
educatius del màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
Dades del centre educatiu
Nom del centre

Codi

Adreça

Codi postal

Municipi

Serveis territorials

Trieu-ne un

Adreça electrònica

Telèfon

Nom del director/a o titular

Sol·licito
Participar en la convocatòria del Programa d’innovació pedagògica de pràctiques del màster universitari de
Formació del Professorat d’Educació Secundària en centres educatius
Documentació que presento
Declaració de participació en el Programa amb l’aprovació per part del claustre i del consell escolar del
centre.
Carta de motivació del centre a participar en el programa
Avantprojecte amb la proposta de treball
Acceptació dels compromisos
Accepto els compromisos que representa la participació en el Programa:
-
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-

Portar a terme un projecte de pràctiques en el centre durant tres anys.
Implicació de l’equip docent en la participació del Programa.
La designació d’un membre de l’equip directiu com a coordinador/a de pràctiques.
La selecció de professorat mentor i d’un nombre d’estudiants de pràctiques per mentor/a, tal com
estableix l’apartat 5.3 de l’annex 1 de la resolució de convocatòria,
Participar en les activitats formatives, de coordinació i de xarxa del Programa.
Reflectir en la memòria anual del centre el seguiment del projecte.
Incorporar en el projecte educatiu del centre les innovacions que es generin en el marc de les
col·laboracions de les unitats amb el centre.
Disposar d’espais funcionals suficients per fer la tasca d’acompanyament dels estudiants.
Tenir incorporat, en la cultura del centre, el treball en equip i la reflexió pedagògica.
Treballar de manera competencial i globalitzada tenint en compte la personalització dels
aprenentatges.
Planificar el període de pràctiques juntament amb les universitats.
Fer difusió del projecte i col·laborar en la transferència de la innovació en altres centres i contextos, o
en el conjunt del sistema, si escau.
Lliurar la memòria d’avaluació en finalitzar els tres anys del projecte.

L’incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.
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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.

I, perquè així consti, signo aquest document.
Lloc i data
Segell de centre
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Signatura
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