1. RAZÓN SOCIAL DO CENTRO
Denominación social:

CIF:

Correo-e:

Tel.:

Móbil.:

Páxina web, blog, etc.

ENDEREZO
Tipo de vía:

Nome da vía:

Núm.:

Portal:

Provincia:

Concello:

Código Postal:

Piso:

Porta:

2. REPRESENTANTE LEGAL
Nome e apelidos

NIF:

Cargo

Correo-e:

Tel.:

3. PERSONA DE CONTACTO
Nome e apelidos

NIF:

Cargo

Correo-e:

Tel.:

4. PERFIL DO CENTRO
Tipo de organización:

Centro de educación especial:
Si

NO

Número de alumnas/os:

Porcentaxe destinada a ONG:

Participou en anos anteriores:
Si

Curso que participa no proxecto (5.º ou 6.º)
No caso de centros de educación primaria:

NO

Número de docentes que se implicarán no proxecto:

Número de alumnas/os do curso:

Este centro educativo acepta participar no proxecto, cumprirá os criterios de selección que aparecen como
anexo I e presentará cuberto o anexo II para a súa inclusión na solicitude da convocatoria do proxecto
“DepoEmprende na escola” 2017-2018
Sinatura:

Servizo de emprego e desenvolvemento local - Diputación de Pontevedra Pazo Provincial - Montero Ríos s/n 36071 Pontevedra
Tel.: 986 804 100 / Ext: 40859 - promociondoemprego@depo.es

Mod.: 241.050

Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007 de protección de datos de carácter persoal e poderán ser incorporados aos f icheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite.
En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectif icación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es

SOLICITUDE DE ADHESIÓN AO PROXECTO “DEPOEMPRENDE NA ESCOLA”
CONVOCATORIA 2017-2018

Establécense os seguintes criterios para o baremo. A nota final obterase da suma das puntuacións seguintes apartados (máximo de 15 puntos):
• Experiencia previa do centro e das e dos docentes participantes en proxectos baseados nunha
metodoloxía de aprendizaxe cooperativa e/ou con proxectos de impulso da cultura emprendedora: máximo de 5 puntos (corresponderá 1 punto por cada proxecto)
• Participación do centro en actividades de innovación educativa: máximo de 2 puntos (1 punto
por cada actividade)
• Número de docentes que participarán: máximo de 3 puntos (1 punto se participan dúas persoas
docentes ou menos; 3 puntos se participan máis de dúas persoas docentes)
• Compromiso de destinar a unha ONG máis do 25 % do obtido pola venda dos produtos creados
na cooperativa: máximo de 3 puntos (1 punto se se destina do 0 ao 10 %; 2 puntos se se destina
do 11 ao 20 %; 3 puntos se se destina do 21 ao 30 %)
• Participación do centro no proxecto en anos anteriores, 2 puntos; se é o primeiro ano, 1 punto

Os centros seleccionaranse atendendo á súa puntuación, de maior a menor, e en ningún caso o
número de centros seleccionados poderá superar os 20 en toda a provincia de Pontevedra nin o
número total de alumnas e alumnos participantes os 600.
En caso de empate na puntuación, o desempate resolverase atendendo á puntuación obtida nos
criterios arriba seleccionados e por esa orde de preferencia, é dicir, a maior puntuación no apartado primeiro (experiencia en proxectos baseados nunha metodoloxía de aprendizaxe cooperativa
e/ou proxectos de impulso da cultura emprendedora) terá preferencia sobre os seguintes apartados, e así de forma sucesiva.

Mod.: 241.050

Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007 de protección de datos de carácter persoal e poderán ser incorporados aos f icheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite.
En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectif icación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es

SOLICITUDE DE ADHESIÓN AO PROXECTO “DEPOEMPRENDE NA ESCOLA”
CONVOCATORIA 2017-2018 - ANEXO I

Servizo de emprego e desenvolvemento local - Diputación de Pontevedra Pazo Provincial - Montero Ríos s/n 36071 Pontevedra
Tel.: 986 804 100 / Ext: 40859 - promociondoemprego@depo.es

Indique o persoal implicado neste proxecto:
Docentes e outras persoas que van participar nel, materias que imparten ou cargo que desenvolven no centro.

....................................................................................................................................................................................

Indique as actividades e a experiencia do centro relacionadas con proxectos baseados nunha metodoloxía de
aprendizaxe cooperativa e/ou con proxectos de impulso da cultura emprendedora
Inclúa un breve resumo do proxecto: nome e descrición, contido e obxectivos, ano de realización, axudas complementarias etc.
*Entendendo a aprendizaxe cooperativa como un modelo de aprendizaxe que emprega o traballo en grupo como método para que cada individuo mellore a
través da súa aprendizaxe e da dos demais, cun dobre obxectivo: alcanzar os obxectivos previstos na tarefa asignada e asegurarse de que todos os membros
do grupo ozfan; e os proxectos de impulso da cultura emprendedora como aqueles que favorezan competencias como a innovación e a creatividade e os
coñecementos en materia de emprendemento.

....................................................................................................................................................................................

Indique as actividades e a experiencia relacionadas coa participación do centro en actividades de innovación
educativa
Breve resumo da actividade: nome e descrición, utilidade, axudas complementarias etc.
*Entendendo por innovación educativa o fomento de todas as propostas de innovación docente que redunden na mellora dos procesos de ensinanza‐
aprendizaxe e dos resultados académicos do alumnado, como, por exemplo, actualizar a docencia baseándoa nas novas tecnoloxías da información e da
comunicación; mellorar a formación metodolóxica e didáctica do profesorado; aplicar a aprendizaxe experimental ou ensinanza orientada á acción; poñer en
práctica o traballo por competencias, a aprendizaxe por proxectos, os libros de texto dixitais, o fomento do ensino virtual etc.

....................................................................................................................................................................................

Lugar e data:

Cargo:

Nome, selo e sinatura:

......................................................................, .................. de ............................................................. de 20....................
Servizo de emprego e desenvolvemento local - Diputación de Pontevedra Pazo Provincial - Montero Ríos s/n 36071 Pontevedra
Tel.: 986 804 100 / Ext: 40859 - promociondoemprego@depo.es

Mod.: 241.050

Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007 de protección de datos de carácter persoal e poderán ser incorporados aos f icheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite.
En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectif icación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es

SOLICITUDE DE ADHESIÓN AO PROXECTO “DEPOEMPRENDE NA ESCOLA”
CONVOCATORIA 2017-2018 - ANEXO II

