
 

 

 

Annex 1:  

Formulari d’acceptació d’adhesió del centre al programa Repte Experimenta  

pels cursos 2022-2024 

 

Nom del centre: 

 

Número d’identificació del centre: 

 

Nom del / la  director/a del centre: 

 

Nom del / la professor/a coordinador/a del centre: 

 

Curs o cursos participaran en el programa: 

 

Total d'alumnes del centre previst que participarà en el programa per curs acadèmic 
(segons consta en la resolució): 

 

Modalitat (segons consta en la resolució): 

 

 
El centre accepta ser adscrit al programa Repte Experimenta pels cursos 2022-2024 en 
els tremes presentats a la sol·licitud. Mitjançant la signatura d’aquest document 
reafirma el següent compromís: 
 
1. Compromís explícit de l’equip directiu del centre de l’acceptació de les bases del 
programa i de la participació activa d’acord amb aquestes bases. 
2. Compromís explícit del/la professor/a coordinador/a del centre de l’acceptació 
de les bases del programa i de la participació activa d’acord amb aquestes bases, així 
com de la coordinació de tots els professors participants del seu centre. 
3. Disposició de l’escola a cedir dins el seu horari lectiu un total de 8h lectives/any 
per classe participant, distribuïdes en sessions de 2h cadascuna durant 4 setmanes 
consecutives, sempre en el mateix dia de la setmana i franja horària. 
4. Posar a disposició del programa una aula amb pantalla i ordinador per classe 
participant, on els alumnes puguin estar distribuïts en grups de 4. A més, cada equip 
d’alumnes ha de disposar d’un ordinador, Chrome book o tauleta amb connexió a 
internet com a mínim durant les dues primeres sessions en el cas d’aquells centres on 
es realitza el programa de forma presencial, i durant les 4 sessions en el cas del centre 
que segueixi el programa en remot. 
5. Assignació d’un professor per classe que doni suport al mentor durant la 
realització del programa a cada classe.  
6. Compromís de crear un jurat qualificat (amb formació científica) al centre per 
avaluar (seguint la rúbrica que posa a disposició el Repte Experimenta) els vídeos i 
memòries de tots els equips participants del centre i fer-ne una selecció per representar 
l’escola als Tallers Experimenta i la Fira Experimenta.  



 

 
 

7.  Compromís de participar a la Fira Experimenta amb els equips seleccionats per  
part del centre. 
8. Compromís de difondre les activitats relacionades amb el Repte Experimenta 
entre els diferents col·lectius del centre (personal, famílies, alumnes) segons el pla de 
comunicació presentat. 
9. Compromís de fomentar la participació del professorat de ciències en les accions 
formatives d’Experimenta en Xarxa.  
10. Col·laboració en l’estudi d’impacte del Repte Experimenta amb la realització per 
part dels alumnes participants de 2 qüestionaris de 10 preguntes cadascun per mesurar 
el nivell d’aprenentatge i foment de l’interès per la ciència.  
11. Presentació d’un pla d’acció, havent finalitzat els dos cursos que integren el 
programa, amb les mesures que aplicarà el centre per tal d’incorporar, en la mesura del 
possible, la metodologia del programa Repte Experimenta a les dinàmiques docents del 
centre i vetllar per la continuïtat dels seus objectius. 
 

 
I per que així constí signa a (lloc) ______________  el (data) ___________de 2022 
 
Direcció de l’escola:      Professor/a coordinador/a: 
 
 
 
Nom:       nom: 
 


