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Sol·licitud de participació a la convocatòria del programa d’innovació pedagògica 
Acceleració de la transformació educativa

Dades del centre
Nom Codi del centre

Adreça Municipi Codi postal

Localitat Serveis territorials

Adreça electrònica Telèfon Nom del director/a o del/de la titular

Sol·licito
Que el centre participi en la convocatòria del programa d’innovació pedagògica Acceleració de la transformació educativa.

Declaro
1. Que el centre compleix els requisits que s’estableixen en la resolució, i que són els següents:

a) Presentar la carta de motivació. El document de motivació ha de contenir una justificació raonada de la voluntat del centre de participar en
el programa, que es fonamenti en les característiques del centre i les seves necessitats, amb relació als objectius del programa.
Tal com preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la
presentació de la sol·licitud i de la documentació acreditativa, s'ha de fer per mitjans electrònics, d'acord amb el procediment que consta al
Portal de centres.
b) Presentar l’acta de compromís del centre, amb l'aprovació del claustre i del consell escolar, d’acord amb el model de certificat disponible
al Portal de centres.
c) No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en un altre programa d’innovació o iniciativa del Departament d’Educació
que impliqui un assessorament intensiu al centre.

2. Que el centre accepta els compromisos que s’estableixen en la resolució, i que són els següents:

a) Desenvolupar el programa d’innovació pedagògica amb continuïtat a través dels equips impulsors, i facilitar la coordinació d’aquest equip
amb el claustre del centre, amb els altres centres (segons preveu el programa) i amb altres entitats externes.
b) Designar un equip impulsor del projecte en el centre, format per docents referents dels diferents àmbits o comunitats. El grup impulsor s'ha
de designar tenint present la previsió de continuïtat al llarg del programa.
c) Implicar l’equip docent en la participació al programa durant els tres cursos en què s’apliqui i la seva continuïtat en el temps.
d) Participar en les diverses activitats que preveu el programa adreçades a docents, alumnes i famílies.
e) Implicar-se activament en la realització de visites i estades (tant per a l’acolliment com per a les visites).
f) Fer aportacions formatives a nous centres que s’incorporin en successives edicions del programa.
g) Fer avaluacions anuals del procés d’implementació.
h) Estendre progressivament les actuacions previstes en el programa al conjunt del centre i a totes les etapes i cursos, amb les adaptacions
pertinents.
i) Reflectir en la memòria anual de centre el seguiment del programa.
j) Fer difusió del programa i col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres i contextos o al conjunt del sistema, si escau.
k) Fer l’avaluació de seguiment i l'elaboració de la memòria final de cada fase del projecte.

1. L'incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el programa.

Documentació
El centre presenta la documentació següent:

Sol·licitud de participació al programa (aquest document)

Compromís de participació en el programa, per part del claustre i del consell escolar

Carta de motivació
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Informació bàsica sobre protecció de dades
Denominació del tractament: Programes d’innovació educativa.
Responsable del tractament: Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona).
Finalitat: Tramitar i resoldre les convocatòries dels programes, subvencions i ajuts organitzats pel Departament d'Educació sobre projectes, 
programes i actuacions d'innovació i recerca educativa, i certificar les activitats d'innovació.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: Administració educativa i centres docents que hi participen; d'acord amb el projecte específic convocat, les empreses o entitats 
vinculades. No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament.
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 protecció de dades
Lloc i data

Signatura Segell del centre

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/programes-innovacio-educativa.html
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