R/N: 20884/ED00124

Sol·licitud de participació a la convocatòria de reconeixement de projectes
d’innovació pedagògica de centres 2020
Dades del centre
Nom
Adreça

Codi
Municipi

Localitat
Adreça electrònica

Telèfon

Codi postal
Serveis territorials
Trieu-ne un
Nom del director/a o titular del centre

Exposo
1. Que el centre ha dut a terme un projecte d’innovació pedagògica.
2. Que el centre compleix els requisits de participació de la convocatòria, i que són els següents:
a) Que el projecte estigui emmarcat en un o més dels tres eixos d'innovació aprovats per la Comissió d'Innovació del
Departament d’Educació en relació amb el reconeixement de la innovació pedagògica:
Eix 1: Organització i gestió de centre
Eix 2: Metodologies innovadores
Eix 3: Xarxa i ecosistema de la innovació
b) Presentar una memòria d’un projecte d’innovació pedagògica per centre.
c) Que el projecte no hagi estat certificat per cap programa d’innovació amb anterioritat.
d) Que el projecte tingui l’abast de centre i estigui consolidat.
e) Haver desenvolupat el projecte segons les fases de la innovació pedagògica (disseny, implementació i consolidació)
en un mínim de tres cursos en els últims cinc cursos acadèmics.
f) Lliurar la memòria del projecte d’innovació pedagògica amb evidències de les millores, d’acord amb el model
normalitzat.
La memòria es pot substituir per l’informe d’avaluació sobre l’aplicació al centre d’un projecte d’innovació pedagògica,
elaborat per la Inspecció d’Educació, abans d’aquesta convocatòria.
En el cas d’un projecte de centre relacionat amb ERASMUS+, cal adjuntar tant la memòria del projecte d’innovació
pedagògica del centre com la memòria d’avaluació de qualitat emesa per l’agència nacional responsable del programa
Erasmus+ (SEPIE).

Sol·licito
Participar en la convocatòria de reconeixement de projectes d’innovació pedagògica.

Documentació
El centre presenta la documentació següent (segons correspongui):
Memòria del projecte
Informe d’avaluació sobre aplicació al centre d’un projecte d’innovació pedagògica emès per la Inspecció d’Educació (en substitució
de la memòria del projecte)
Memòria d’avaluació de qualitat emesa per l’agència nacional responsable del programa Erasmus+ (en complementació de la
memòria del projecte)
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Altres:
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Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital
Finalitat: Projectes 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://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/programes-innovacio-educativa.html
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.
Lloc i data
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Signatura

Serveis Territorials Trieu-ne un

Segell del centre
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