Formulari de sol·licitud – Convocatòria del Programa Repte Experimenta pels cursos 2022-24
1. 1. Dades del centre

Formulari de sol·licitud per entrar en el procés de selecció de centres d’educació secundària obligatòria (1r i 2n d’ESO) que
participaran en el programa bianual Repte Experimenta en l’edició dels cursos 2022-24.
Abans d’omplir la sol·licitud, assegureu-vos d’haver llegit les bases de la convocatòria i haver revisat el model del formulari, ja que no podreu guardar les vostres
respostes i seguir més endavant.
Cal omplir aquest formulari de sol·licitud abans del 10/12/21 (14h).
En finalitzar la sol·licitud, rebreu un correu electrònic amb la confirmació de la recepció de la vostra sol·licitud i un pdf amb el vostre formulari. Reviseu la vostra carpeta
de correu no desitjat, si no l'heu rebut.
Si teniu consultes, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres
En finalitzar, recordeu d'acceptar les condicions legals, sinó no s'enviarà el formulari.
1. Nom del centre

2. Codi del centre

3. Tipología de centre

4. Ubicació

5. Comarca (només per a centres ubicats a Catalunya)

6. Localitat

7. Adreça

8. Telèfon

9. Número d’alumnes del centre

10. Nom del director/a o del/la titular

11. Adreça electrònica del director/a o titular

12. Nom del professor/a coordinador/a del programa al centre

13. Adreça electrònica del professor/a coordinador/a

14. Voleu ser inclosos al mailing per rebre informació sobre properes activitats organitzades pel Repte Experimenta, notícies i/o experiments?
No cedirem a tercers, ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris que han proporcionat els seus correus electrònics per ser incloses al mailing. No contactarem amb cap usuari tret que sigui
estrictament necessari pel serveis mencionats més amunt.

2. 2. Dades rellevants del centre relacionats amb el programa Repte Experimenta:
15. Modalitat a la que aplica el centre

16. Amb quin curs o cursos voleu participar en el programa?

17. Voleu participar amb tot el curs o només algunes classes en concret?

18. Quin número total d’alumnes del vostre centre teniu previst que participarà en el programa per curs acadèmic tenint en compte la resposta a la pregunta 17?
19. Habitualment feu experimentals al vostre centre?
20. Organitzeu anualment alguna activitat experimental per alguns dels següents esdeveniments?

21. Si feu activitats per fomentar l’experimentació a l’aula o participeu en altres esdeveniments, si us plau, feu una breu descripció (Màxim 1000 caràcters amb espais):

3. 3. Motivació i propostes
22. MOTIVACIÓ: Quina és la motivació del centre per adherir-se al programa? (justificació de la necessitat del programa, qui conforma l’equip motor del programa,
possible impacte al centre, etc.). Màxim 1500 caràcters amb espais.

23. TALLERS EXPERIMENTA: Com proposeu posar en pràctica els Tallers Experimenta? Feu una breu descripció de com seria l’activitat (demostració, ronda
d’experiments, fira, taller, altres), on es faria (enumeració dels centres de primària si són diferents al del centre sol·licitant), en quines classes (5è/ 6è de primària), i a
quants alumnes es calcula que arribarà el taller experimenta. Màxim 1500 caràcters amb espais.

24. PLA DE COMUNICACIÓ: Quines accions fareu i quins canals fareu servir per difondre les diferents activitats del programa Repte Experimenta? Màxim 1500
caràcters amb espais.

4. 4. Compromís del centre
25. El director/a accepta el compromís

26. El professora/a coordinador accepta el compromís

27. Signatura del director/a o titular (utilitzeu el ratolí o touch pad per signar)

Signature of:

28. Signatura del professor/a coordinador (utilitzeu el ratolí o touch pad per signar)

Signature of:

