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ANNEX 2 
Sol·licitud de participació en el programa de formació i transferència “Treball 
per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals 
integrats” per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 
 
Dades del centre 
Nom i llinatges del director/a: 
Nom del centre: Codi del centre: 
Adreça:  Localitat: Codi postal: 
Telèfon: Fax: Adreça electrònica: 
Nom del coordinador/a del programa: 
Telèfon: Adreça electrònica: 

 
EXPÒS: 
1. Que el centre té la intenció de desenvolupar el programa de formació i 
transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar 
(projectes documentals integrats)” durant els cursos escolars 2017-2018 i 2018-
2019. 
2. Que el programa ha estat aprovat pel claustre de professors. 
3. Que el consell escolar n’ha estat informat. 
4. Que els professors participants per ordre de prioritat en la participació en el 
programa de formació del professorat són els següents: 
 

Llinatges i nom Curs DNI Adreça electrònica Telèfon 

     

     

     

     

     

     
 
SOL·LICIT: 
Que el centre sigui admès a la convocatòria del programa de formació i 
transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar 
(projectes documentals integrats)” per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019. 
 
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: 
 Breu projecte de biblioteca escolar del centre segons l’annex 3. 
 El projecte de biblioteca escolar propi del centre, en cas d’haver-n’hi (opcional). 

 
 

 Certificat d’haver informat el consell escolar (annex 4). 
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 Es presenta adjunt a aquesta sol·licitud. 

 Encara no s’ha reunit el consell escolar i es lliurarà abans del 30 de juny de 
2018. 

 
 Certificat d’aprovació del claustre de la participació al programa (annex 5). 

 Es presenta adjunt a aquesta sol·licitud. 

 Encara no s’ha reunit el claustre de professors i es lliurarà abans del 30 de 
juny de 2018. 

 
 
......................., ........ d....................... de 2017 

 

 

[rúbrica del director/a i segell] 


