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Sol·licitud per ser centre formador d’estudiants en pràctiques

Dades del centre educatiu

Nom Codi Tipus

 Públic  Concertat

Adreça Població

Adreça electrònica

Nom i cognoms del director/a o del/de la titular del centre DNI

Participació en programes, projectes i/o pràctiques educatives

Indiqueu la participació del centre en programes, projectes i/o pràctiques educatives de referència per a la 

millora contínua i/o la innovació pedagògica (especifiqueu-ne les característiques, l’àmbit d’aplicació i la 

transferència al centre)

Altres elements que voleu afegir
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 ______________________________________________

Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona
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Sol·licito

Que el centre, del qual soc titular o director/a, sigui admès en la convocatòria per a la selecció de centres 
formadors d'estudiants en pràctiques.

Declaro

- Que es compleixen les condicions exigides a la convocatòria i que la informació del centre és certa.

- Que els tutors/ores que es proposen compleixen les condicions dels articles 8 i 9 de l’Ordre ENS/237/2017,
de 17 d’octubre.

Documentació adjunta





Acta d'aprovació del consell escolar.

Informe de centre formador (amb les dades genèriques).

Informació bàsica sobre protecció de dades
Denominació del tractament: Centres formadors d’estudiants universitaris en pràctiques.
Responsable del tractament: Direcció General d’Innovació, Currículum, Digitalització i Llengües.
Finalitat del tractament: Tramitar i resoldre les convocatòries de selecció dels centres educatius sostinguts 
amb fons públics, com a centres formadors d’estudiants en pràctiques del grau de Mestre/a i del màster de 
Professorat.
Legitimació: Missió realitzada en interès públic.
Destinataris: No es comunicaran les dades personals a tercers.
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-
vos-en 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’Educació

Lloc i data

Signatura del director/a del centre o del/de la titular del centre

Direcció dels Serveis Territorials 


http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/centres-formadors-universitaris-practiques.html
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