
 
 

 

BASES DE SOL·LICITUD I PARTICIPACIÓ A 

“ESCOLA D’EMPRENEDORS SOSTENIBLES EDICIÓ 2020-21” 

Des de IDEA’T portem treballant durant sis anys les capacitats emprenedores amb l’alumnat de 
l’ESO, Cicles Formatius i FP Bàsica del nostre municipi a través de la implementació en les 
aules del projecte Escola d'Emprenedors Sostenibles de Natura i Cultura (més informació: 
www.emprendedoressostenibles.com i en el document que s’adjunta).  

Aquesta edició 2020-21, i per les circumstàncies derivades de la pandèmia que estem vivint, 
creguem més que mai en la necessitat de seguir treballant aquestes Soft skills i continuar 
ajudant als nostres joves en el seu procés de desenvolupament personal i professional. També 
us informem que aquest curs el projecte EES ha adoptat totes les mesures sanitàries de 
prevenció i seguretat per crear un entorn segur a les aules.  

Com cada curs, i donat l'elevat nombre de centres que imparteixen Secundària, Cicles i PF 
Bàsica al municipi, ens veiem en l’obligació de limitar a cinc el nombre de aules participants. És 
per açò que s’estableixen les següents bases per a determinar els centres que participaran 
aquesta edició.  

PRIMERA.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ  

1. Podran presentar sol·licitud els centres de secundària i Cicles Formatius del municipi de 
Torrent. 

2. Es podrà sol·licitar més de una cooperativa, però si hi ha cinc o més sol·licituds, només 
s’assignarà un màxim d’una cooperativa a cada centre seleccionat per tal de donar 
l’oportunitat a més centres. 

SEGONA.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

1. El termini de presentació de sol·licituds serà el pròxim divendres 23 de gener de 2021 a 
las 14:00 horas. 

2. Les sol·licituds han d’enviar-se complimentant el formulari en el següent enllaç: 
https://forms.gle/nYdvkhfCmm4oCjGV8 

3. Complimentar només un formulari per cada centre educatiu. 

TERCERA.- PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ EN EL PROJECTE  

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es procedirà a la concessió del 
projecte tenint en compte l’ordre de registre de la sol·licitud segons la data i hora de recepció 
del correu a l’adreça indicada anteriorment. 

La recepció de la sol·licitud serà confirmada al centre mitjançant justificant de recepció.  

QUARTA.- RESOLUCIÓ 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es comunicarà l’assignació de les cinc 
cooperatives als centres participants via correu electrònic o per telèfon. També es publicarà a 
la web https://torrent.portaldelcomerciante.com/ i les xarxes socials d’IDEAT 

 

Els participants, pel fet de presentar-se a la convocatòria, accepten les presents bases. 

 

Torrent, en la data de la firma electrònica d’aquest document. 
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