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R/N: 18187/ED00098

Comunicació de realització de formació professional dual internacional

Dades del director/a del centre

Nom i cognoms Adreça electrònica

Dades de l’institut

Nom Població Codi del centre

Dades del conveni signat

Data d’inici del conveni Data de finalització del conveni   Nom i CIF/VAT de l’entitat

Modalitat dual internacional

Estada completa a l’estranger

Estada en dual a Catalunya i mobilitat d’FCT a l’estranger

Mínim de 100 hores remunerades a l’estranger

Procediment de seguiment / valoració / qualificació

qBid Altres

Especifiqueu el procediment de seguiment (segons aquests criteris)

Contacte telefònic Videoconferències

Contacte electrònic Altres: 

Documentació adjunta

- Conveni subscrit entre el centre educatiu i l’entitat.

- Relació nominal de l'alumnat, en què cal especificar el nom de l'empresa, la localitat on es farà, el país i el
període d’estada previst a l’estranger.

Declaro

Que estic assabentat/ada:

- Del que s’estableix a l’apartat 19 de la Resolució EDU/2085/2020, de 20 d'agost, per la qual s'actualitza
l'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

- Que l’alumne/a està exclòs de l’àmbit de cobertura de l’assegurança escolar durant l’estada a l’estranger i
que, per tant, ha de tenir contractada una cobertura assistencial sanitària i de responsabilitat civil i
patrimonial durant aquesta estada a l’estranger.

- Que es requereix una pòlissa d’assegurança de viatges.

Aquest document s'ha d'adreçar a la Direcció General de Formació Professional, a través de la coordinació
territorial dels ensenyaments professionals o del Consorci d'Educació de Barcelona.
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Informació bàsica sobre protecció de dades      
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.
Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: Les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de 
menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut. No se cediran les vostres dades personals a 
tercers, llevat qui hi obligui una llei o en doneu el consentiment.
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 web del Departament d’Educació.

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.

Lloc i data 

Signatura del/de la director/a del centre

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