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R/N: 20890/ED00232

Documentació de la justificació amb mòduls de la subvenció

Dades d’identificació
Número d’expedient

Entitat beneficiària NIF

Nom i cognoms del/de la representant legal DNI, NIE o passaport

Dades de l’escola d’estiu
Nom de l’escola

Dates de realització Lloc de realització

1. Memòria explicativa de l’entitat
Relació d’activitats de formació subvencionables (vegeu document annex aportat en el formulari de sol·licitud)

Valoració de l’assoliment dels objectius i resultats obtinguts de l’escola d’estiu

Valoració de la participació i la certificació

Valoració de l’assoliment dels objectius de l’escola d’estiu

Aportacions per a la memòria final “Escola d’estiu 2021”, que elabora el Departament d’Educació
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2. Memòria econòmica

.

.
.

Declaro
2.a) Nombre d’unitats físiques considerades com a mòdul (hores de formació fetes i subvencionables)

2.b) Import màxim de la subvenció (A) (nombre d’hores multiplicat per l’import del mòdul; 50€/h)

Total de despeses de l’activitat (és l’import que heu indicat al formulari de la liquidació de pressupost) 

Total d’ingressos de l’activitat (és l’import que heu indicat al formulari de la liquidació de pressupost) 

Total de les despeses menys els ingressos justificats (B)

Quantia demanada per a la subvenció (trieu l’import més petit entre A o B; ha de ser el mateix import que heu indicat a la 
sol·licitud)

2.d) Enllaç web a la informació de l’escola d’estiu on hi figuri el logotip del Departament d’Educació en els elements informatius i de
difusió de l’activitat subvencionada

2.e) Declaració responsable dels òrgans de direcció:

Que l’import sol·licitat és superior a 10.000 €, a l’efecte de fer públiques les retribucions dels òrgans d’administració, d’acord
amb l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).
Que els òrgans de direcció o d’administració de la persona jurídica que represento (escolliu una de les dues opcions):

no perceben cap retribució.  

perceben les retribucions següents: 

Càrrec directiu  Retribució bruta anual 

Que l’import imputat a la subvenció, en concurrència amb altres ingressos, no supera el cost de l’activitat subvencionada.

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Identificació del tractament: Subvencions a entitats que organitzen formació permanent del professorat.
Responsable del tractament: Secretaria de Transformació Educativa
Finalitat: Tramitar i resoldre les convocatòries públiques per a la concessió de subvencions a entitats que organitzen formació 
permanent de professorat d’àmbit no universitari i de les subvencions concedides a entitats per resolució directa, dins del mateix 
àmbit d’actuació.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: Administració educativa i entitats i/o organismes públics competents en matèria de gestió econòmica. 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 Protecció de 
dades

Identificació del tractament: Serveis i tràmits gencat.
Responsable del tractament: Direcció General d’Atenció Ciutadana.
Finalitat: Garantir la traçabilitat de les gestions que la ciutadania fa amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma 
corporativa gencat Serveis i Tràmits.
Legitimació: Interès públic o exercici de poders públics.
Destinataris: Departaments de la Generalitat i entitats que en depenen per a la gestió dels serveis públics, i encarregats de 
tractament que proveeixen els serveis TIC.
Drets: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Per exercir aquests drets, podeu 
informar-vos-en al web d’Economia i Hisenda
Informació addicional: Més informació sobre el tractament a la pàgina Protecció de dades

Lloc i data 

Signatura del/de la representant legal

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/subvencions-entitats-formacio-professorat.html
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/subvencions-entitats-formacio-professorat.html
http://economia.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets/
http://economia.gencat.cat/serveis-tramits
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	Valoració: El primer objectiu de l'Escola d'Estiu, era poder tirar endavant, ho hem assolit satisfactòriament.Curricularment hem assolit entre totes els objectius marcats a l'escola d'estiu, al llarg de les sessions, a partir de dinàmiques vivencials en petit i gran grup que faciliten la participació i el diàleg, vam anar teixint conceptes per tal de crear una fonamentació que proporcioni eines per assolir els continguts del curs. Poder compartir les inquietuds i necessitats pel nou curs escolar, dotar al participant de la perspectiva competencial per a generar propostes d’aprenentatge, així com dotar d’eines per la programació i l’avaluació competencial.
	Aportacions: Fer xarxa per donar a conèixer el potencial que té una Escola d'Estiu, la importància de la participació a elles per totes aquelles persones vinculades al món educatiu, i obrir cada vegada més aquestes formacions a l'ambit socioeducatiu, per anar compartint coneixements i poder ajudar a crèixer i aprendre als infants dels nostres centres educatius, amb experiències enriquidores i interessants per tots.
	Expedient: 
	Entitat beneficiària: MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME
	NIF: G08855827
	Nom i cognoms: M.CARME CIVIT ROVIROSA 
	Dni: 46345361Q
	Escola: 42a Escola d'Estiu [en línia] del Maresme
	Dates: 01/07/2021
	Lloc: 09/07/2021
	Relació d’activitats: Vam programar i organitzar un total de 15 cursos, pensant que potser els podriem fer quasi tots, malgrat la situació de pandèmia i el cansament acumulat del curs per part del col·lectiu docent. Un cop obertes les inscripcions ja es respirava un desànim general, al final però vam aconseguir alumnes per portar a terme 9 dels cursos proposats. Els relacionem al document adjunt.
	Valoració de l’assoliment: Un any més, l’objectiu principal de l'Escola d’Estiu, malgrat el confinament i la impossibilitat de fer formació presencial, era no perdre l’esperit de trobada. Vam poder oferir sessions en línia, on cada grup compartia la formació, el debat i el treball en equip, amb un promig de 3 hores de connexió diàries a través de la plataforma Zoom. S'han pogut dotar als docents d’eines i tècniques per a millorar els aspectes relatius a la docència i posant al mateix temps el focus en els aspectes metodològics d’aquest tipus de formació (motivació, formats d’avaluació, dinamització de la participació). 
	Valoració Participació: Aquest curs es visualitzava molt de cansament per part dels docents, però mica en mica la participació i les ganes d'aprendre es van anar encomanant dia rera dia, realment l'escola d'estiu és un molt bon moment per compartir, escoltar i aprendre d'experiències reeixides, així com per trobar moments de reflexió i posada en comú. Les formacions en línia, es completavem a través de connexions amb tot el grup a través del Zoom, així com de la participació a través del Moodle amb els fòrums, també amb els materials de lectura i treball que les diverses formadores van anar compartint. Es van inscriure 95 persones de les quals es van poder certificar 83 persones. Una participació correcte, malgrat la situació.
	Nombre dunitats físiques: 270 hores
	Import màxim de la subvenció A: 13.500,00
	Total de despeses: 
	Total dingressos: 
	Total de les despeses menys els ingressos justificats B: 
	Quantia: 13.500,00
	Enllaç: https://www.memcat.org/informacio-42a-escola-destiu-del-maresme/
	no perceben cap retribució: On
	perceben les retribucions següents: Off
	Càrrec: 
	Retribució: 
	Que l’import no supera el cost: On
	Lloc i data: Mataró, 1 de setembre de 2021
	Organs direcció: On
	Que limport sol·licitat: Off


