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Sol·licitud per participar en els projectes/tallers del Programa Enginy (abans Èxit 2) per a l’atenció educativa de l’alumnat. 
Curs 2017-2018 
 

Dades del centre 
Codi de centre  
 

Nom del centre  
 

Adreça  
 

Codi postal 
 

Població Telèfon Adreça electrònica 
 

 
 

Demano 
 
Que s’atorgui a aquest centre la participació en els següents tallers 1 

MODALITAT A: Projectes/tallers en espais formatius de ciutat (fora del centre) 
 

Nom taller Trim. Dia / horari Nre. 
al. 

Nom professor/a 
referent. 

Funció docent Tipus agrupament 2 Curs 3
Àmbits curriculars 

 Circ Èxit 
        

 Grumet Exit 
        

 Escola d’aprenents 
        

 Cuines 
del món 

        

 TMB es mou 
per l’educació 

        

 Aula  
sonora 

        

 Biciflot 
        

 
                                                 
1 Segons oferta annex 2 de la convocatòria. La sol·licitud de determinats trimestres i franges horàries també són susceptibles d’atorgament 
2 Tipus agrupament: flexible, grup-classe; per franja horària; per projectes; per treball globalitzat; internivell; Aula oberta; Aula d'Acollida; USEE., etc 
3 Curs: 1r, 2n, 3r, 4t ESO 
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MODALITAT B: Projectes/tallers d’experts del propi institut 
 

Nom taller Trim. Dia / horari Nre. 
 al. 

Nom professor/a 
referent. 

Funció docent Tipus agrupament Curs Àmbits curriculars 

 L’aventura de 
descobrir!  

        

 De la idea al 
producte 

        

 Murs murals  
        

 Un còmic amb 
història 

        

 Cinema: retrat 
d’oficis 

        

 Teatre i 
caracterització 

        

 Reacciona! Taller 
de cinema 

        

 Improversem  - 
corrandaescola 

        

 Expressa’t 
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TALLERS D’OFICIS A LA CIUTAT 
 

Nom taller Trim. Dia / horari Nombre  
alumnes (màx. 
4 per taller) 

Nom professor/a referent Referent fix o rotatori 

 Pentinat de temporada      

 Ombra aquí, ombra allà      

 Reparació de bicicletes       

 Plats a la carta      

 Feines de drassanes      

 Ben plantada      

 El ràpid: taller 
d’instal·lacions 

     

 Vestits a mida      

 Transforma’t fent esport      

 
 
ESTADES FORMATIVES EN EMPRESES (empleneu aquest apartat si el vostre centre participa dels Programes de Diversificació Curricular) 
 

Districte Nombre  
d’alumnes 

Curs ESO Aula Oberta (si/no) Nom tutor/a  
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Exposo 
 
Que el centre, 
 

 a proposta de la inspecció educativa i com a àmbit pràctic del seu projecte de diversificació curricular, realitza estades formatives a empreses 
 

 assumirà una part del cost dels tallers sol·licitats, amb un total de           € 4 
 

 L’alumnat participa d’un sol projecte/taller per trimestre 
 
 
Declaració de la persona que representa l’entitat 
 
                                                               , com a director/a del centre, declaro que les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes. 
 
 

Barcelona,              de                      de 2017 
Signatura i segell del/de la director/a del centre 

 
 
 
 
Documentació de s’hi adjunta 
 
 

 Projecte 
 

 Certificat de l’acta de la sessió del Consell Escolar del Centre en què s’aprova la participació en la convocatòria 
 

 Sol·licitud d’exempció del 50% o del 100% del cost de taller, excepcionalment. 
 

 

 

                                                 
4 D’acord amb el preu estipulat a les bases 
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