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Sol·licitud d’assessorament de projectes Erasmus+

Dades del centre educatiu

Nom Codi Serveis territorials a què pertany

Adreça Municipi Codi postal

Adreça electrònica (XTEC) Telèfon Nom i cognoms del director/a del centre

Dades del coordinador/a del projecte Erasmus+

Nom i cognoms Càrrec

Especialitat Adreça electrònica (XTEC)

Modalitat

A. Projectes que se sol·liciten

Educació escolar

KA120 Acreditació Erasmus+

KA121 Erasmus+
KA122 Erasmus+

KA210 Erasmus+

KA220 Erasmus+

Educació d’adults

KA120 Acreditació Erasmus+

KA121 Erasmus+
KA122 Erasmus+

KA210 Erasmus+

KA220 Erasmus+

B. Projectes que s’estan implementant

Educació escolar

KA120 Acreditació Erasmus+

KA121 Erasmus+
KA122 Erasmus+

KA210 Erasmus+

KA220 Erasmus+

Altres del programa 2014-2020

Educació d’adults

KA120 Acreditació Erasmus+

KA121 Erasmus+
KA122 Erasmus+

KA210 Erasmus+

KA220 Erasmus+

Altres del programa 2014-2020

Justificació de la sol·licitud 

Justifiqueu la necessitat d’assessorament en el marc del programa Erasmus+
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Documentació que cal aportar

Modalitat A: cal enviar la consulta sobre l’assessorament a erasmusplus@xtec.cat

Modalitat B: formulari del projecte seleccionat.

Observacions

Informació bàsica sobre protecció de dades                                   
Responsable del tractament: Secretaria de Polítiques Educatives.
Finalitat: Donar suport, assessorar i orientar els centres sostinguts amb fons públics sobre programes 
europeus i altres activitats d’àmbit internacional.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: Administració educativa, en què s’inclou el Consorci d’Educació de Barcelona. Les dades no 
es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei o que 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 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

mailto:erasmusplus@xtec.cat
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/programes-educatius-europeus-estatals.html
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