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Memòria del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i
internacional en els ensenyaments professionals
1

Experiència

Títol del projecte
Durada del projecte
Data d’inici:

Data de finalització:

Finalitat

Empreses o entitats participants

Famílies professionals participants

Breu descripció del projecte

A539-V01-18

Principals resultats assolits

1. Empleneu un full per cada projecte o activitat que s’al·legui.
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Llengües estrangeres en els ensenyaments professionals
Tractament de l’ús de les llengües estrangeres2

Carta de serveis3
Servei de la carta del centre4

Famílies professionals implicades

Durada del servei
Data d’inici:

Data de finalització:

A539-V01-18

Principals resultats assolits

2. Feu-ne una breu descripció i adjunteu, a la memòria, el projecte lingüístic del centre.
3. Empleneu un full per cada servei i afegiu-lo a la memòria: escriviu, com a màxim, vint línies per servei.
4. D’acord l’apartat 4.4 de l’annex 1 de la Resolució ENS/2706/2015, els serveis de la carta són els següents:
- Servei de suport a l’emprenedoria i la creació d’empreses
- Servei d’innovació i transferència de coneixement
- Formació professional en alternança
- Projectes de mobilitat internacional en els ensenyament professionals
- Servei d’assessorament i servei de reconeixement dels aprenentatges assolits per l’experiència laboral
- Altres serveis específics (en aquest cas especifiqueu de quin servei es tracta)

2/5

5

Vinculació a l’empresa
Títol de l’acord o conveni
Finalitat

Empreses o entitats participants

Famílies professionals afectades

Breu descripció

A539-V01-18

Resultats assolits

5. Empleneu un full per cada conveni i afegiu-lo a la memòria. Els convenis i acords esmentats han de ser diferents dels subscrits en el marc de la formació
en centres de treball i alternança. Tampoc es valoraran en aquest apartat els convenis subscrits en el marc del servei d’innovació i transferència de
coneixement, ja que aquest servei ja s’ha valorat a l’apartat anterior.
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Qualitat

6

Temps que fa que el centre està certificat pel sistema de gestió de qualitat del centre
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Temps que fa que el centre està certificat per l’SGQ, en relació amb un model d’excel·lència
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6. Cal adjuntar la fotocòpia del darrer certificat obtingut.
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