R/N: Y0348/G828

Sol·licitud d’adscripció al programa d’innovació pedagògica “Talent creatiu i
empresa”. Procediment ordinari B
Dades del centre
Nom

Codi de centre

Adreça

Codi postal

Localitat

Serveis territorials

Trieu-ne un
Adreça electrònica

Telèfon

Nom del director/a o titular del centre

Dades del projecte
Títol
Descripció

Objectius

Documents acreditatius (cal adjuntar-los a la sol·licitud)
Proposta de conveni de col·laboració
Conveni signat
Projecte obert a altres centres
Nom del coordinador/a

Núm. DNI

Adreça electrònica
Nombre d’alumnes implicats

Estudis que cursen

Període d’execució
Nom de l’empresa
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En cas de voler participar en més projectes, adjunteu un annex a la sol·licitud amb les dades requerides.
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Acceptació de compromisos
S’accepten els compromisos assenyalats a l’Annex 1 de la resolució de la convocatòria i que són els següents:
a)
b)

Implicació de l’equip docent en la participació en el programa “Talent creatiu i empresa” durant la seva vigència.
Designar un coordinador o coordinadora del projecte en el centre i la persona o persones necessàries per a cada actuació,
tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte.
c) Facilitar l’assistència de la persona o persones designades per a cada actuació a les sessions de treball previstes per al
desenvolupament del programa, i organitzades per les empreses, o entitats participants.
d) Participar activament a les reunions, aportant coneixements i experiències.
e) Participar en les activitats formatives i/o de coordinació i/o de xarxa del projecte.
f)
Contribuir a la posada en marxa en el centre educatiu de les accions que es proposin en el programa de cada actuació.
g) Desplegar en el centre educatiu, quan escaigui, programes de formació interna del professorat per tal de garantir-ne la
capacitació i l’extensió progressiva de les actuacions a tots els ensenyaments artístics.
h) Facilitar dades sobre l’evolució de les accions proposades al projecte.
i)
Vetllar perquè les actuacions es difonguin dins del centre educatiu i en el seu entorn.
j)
Elaborar una memòria de seguiment i avaluació en finalitzar el projecte.
k) Incorporar en el projecte educatiu del centre les innovacions generades per la participació en el programa “Talent creatiu i
empresa”.
l)
Estendre progressivament, quan escaigui, les actuacions previstes en el projecte al conjunt del centre i a totes les etapes i
cursos, amb les adaptacions pertinents.
m) Col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres i contextos o al conjunt del sistema, si escau.

Lloc i data
Signatura del director/a o titular del centre

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Secretaria de Polítiques Educatives.
Finalitat: Gestió de les convocatòries dels programes d’innovació educativa.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: Administració educativa, centres educatius participants i empreses vinculades, si escau. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en
els casos previstos per la llei.
Drets de les persones interessades: 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 al web del Departament d’Ensenyament:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/programes-innovacio-educativa.html

A540-V01-18

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.
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