
ANNEX III. 

FITXES D'IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS PROJECES.

FITXES D'OBLIGADA PRESENTACIÓ:
Fitxa 1.-Dades identificatives de l'entitat que presenta. (UNA PER CADA PROJECTE).

• Tipologia d'entidat. Raó social, dni,...

Fitxa 2.-Currículums.  Es relatará la relació de títols, experiència, fets rellevants, però sense còpies de
documents  acreditatius.  Aquests  es  presentaran  sols  en  el  cas  de  ser  contractat  el  projecte.  Ara  es
presentaran només relatats:

• Currículum de l'entidat licitadora.
• Currículum de la(es) persona(es) proposades com a coordinadora-responsable i professor/a/s/es.

Fitxa 3.-Disponibilitat temporal per a realitzar-se. Amb expressió de trimestre, dies i horaris de 
disponibilitat per a la seua programació (CAL PRESENTAR UNA PER A CADA PROJECTE).

Fitxa  4.-Modalitats  de  contratació  per  les  que  opta  per  a  desenrotllar-lo  (CAL UNA PER CADA
PROJECTE).

FITXES D'EXPOSICIÓ, A TRIAR UNA SEGONS ELS INTERESSOS DE QUI PROPOSA:
Fitxa 5.-Exposició del projecte (tipus Curs/Taller).

• Títol del curs que es propon.
• Contingut del curs.
• Desenrotllament del contingut, amb títol i una curta explicació per a cadascuna de les sessions.
• Metodologia.
• Necesitats tècniques.
• Activitats complementàries que es plantegen, cas d'haver-ne.
• "Foto" divulgativa del projecte que podrà ser utilitzada per l'organització com a mitjà divulgatiu de

l'activitat, de forma que, qui ho llija, puga adquirir una idea clara i breu del que es proposa. Aquesta
Fitxa,  contindrà  duració,  objectius,  despeses  aproximades  per  persona  durant  tota  l'activitat  i
referència del impartidor/a.

Fitxa 6.-Exposició del projecte (tipus Xerrades-Debat).
• Títol de la xerrada o cicle de xerrades.
• Contingut de la xerrada o cicle de xerrades.
• Desenrotllament del contingut i breu explicació.
• Necessitats tècniques.

Fitxa 7.-Exposició del projecte (tipus Itinerari Cultural).
• Títol que es proposa.
• Contingut.
• Desenrotllament del contingut, amb títol i breu explicació.
• Necessitats tècniques.



RESPECTE EL NOMBRE DE LÍNIES DE CADA CASELLA PER A QUE NO S'AMAGUE IMFORMACIÓ
EN IMPRIMIR ELS DOCUMENTS.

FITXA 1.-DADES IDENTIFICATIVES ENTITAT QUE PRESENTA.

Tipologia de l'entitat que presenta el projecte:

 Raó social o nom i cognoms:

DNI o NIF: 

Adreça:

Codi Posta i Localitat: 

Telèfon: 

Dades de contacte persona coordinadora responsable:

Nom i cognoms: 

Telèfon de contacte: 

Correu electrònic: 

Dades de l'impartidor:

Nom i cognoms:

Telèfon: 

Hora idònia de localització:

Correu electrònic: 

Llengua en que impartirà:

Referències professionals    que desitja que apareguen   en la publicitat municipal,  junt al nom i
cognoms del professional  :

 - WEB, BLOG.

Valencià Castellà

Empresa Persona física Associació



- REFERÈNCIES CURRICULARS. (Indicar la referència o referències professionals que creu important que
apareguen en la web junt al nom i congnoms del professional).

De conformitat  amb el  que disposa la Llei  Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,  de Protecció  de Dades de Caràcter
Personal, i  la normativa que la desenvolupa, l'informem que les dades personals que es dipositen voluntàriament seran
incloses en un fitxer automatitzat responsabilitat de la Regidoria de Cultura. Les dades dels participants seran utilitzades
amb la finalitat de gestionar su participació en la present convocatòria.. 



FITXA 2.-CURRÍCULUMS.

De l'entitat licitadora:



De coordinador/ora, si hi haguera: 



De professor/ora:

De conformitat amb el  que disposa la Llei  Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,  de Protecció  de Dades de Caràcter
Personal, i  la normativa que la desenvolupa, l'informem que les dades personals que es dipositen voluntàriament seran
incloses en un fitxer automatitzat responsabilitat de la Regidoria de Cultura. Les dades dels participants seran utilitzades
amb la finalitat de gestionar su participació en la present convocatòria.. 



FITXA 3.-DISPONIBILITAT TEMPORAL PER A REALITZAR-SE 
(SEGONS SIGA EL SEU PROJECTE, INDIQUE DISPONIBILITAT EN L'ACCIÓ QUE CORRESPONGA).

-ACCIÓ  FORMATIVA: CURS/ TALLER.
Període, dies , hores, factibles/desitjables d'impartició de  l'activitat  (assenyale amb X)

ACCIÓ FORMATIVA: XARRADA DEBAT.
Període, dies , hores, factibles/desitjables d'impartició de  l'activitat  (assenyale amb X)

ACCIÓ FORMATIVA: ITINERARI CULTURAL.
Període, dies , hores, factibles/desitjables d'impartició de  l'activitat  (assenyale amb X)
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FITXA  4.-   TIPUS  DE  CONTRACTACIÓ  PER  LES  QUALS  OPTA  PER  A
DESENVOLUPAR EL SEU PROJECTE .

NOM DEL PROJECTE :

 Tipus de contractació en les quals opte a ser inclòs  (assenyale amb X) :

         
   
      

Si ha marcat més d'una, indique quina d'elles és la més desitjada :

Em compromet a la realització del projecte presentat, en les condicions proposades i amb
subjecció a allò que es disposa en les Bases, si l'execució del mateix s'incloguera en la
programació municipal. 

                                        
    Alacant,                                                                                                        (data)

Signatura del (de la) proponent, coordinador/ora responsable .

M-1

M-2

M-3 Condicionat a la contractació d'altre projecte presentat i denominat:

No condicionat a altra contractació.

M-1 M-2 M-3



FITXA 5.-EXPOSICIÓ DEL PROJECTE TIPUS CURS/TALLER .

NOM DEL CURS/TALLER:

DURACIÓ (nº  hores):  
                         
DURACIÓ (per sessió):  
            
OBJECTIUS I CONTINGUTS :





BREU DESENROTLLAMENT DE CONTINGUTS (per sessions ):



METODOLOGIA:



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES QUE ES PLANTEGEN :

NECESSITATS TÈCNIQUES :
-D''nfraestructura i equips amb condicions específiques :

-D'eines o material bàsic d'ús comú :

-Mitjans tècnics per a la impartició :

-Eines d'ús personal i material fungible i cost aproximat :

-Altres necessitats :

               



                                                                        
FITXA TÈCNICA DE L'ACTIVITAT  (versió reduïda, per a la seua publicació)

OBJECTIUS: 

CONTINGUTS:

NECESSITATS TÈCNIQUES (dels inscrits)
-Eines d'ús personal i material fungible i no fungible d'ús personal  

-Cost aproximat :



FITXA 6.- EXPOSICIÓ DEL PROJECTE TIPUS XARRADA DEBAT.

CAS CICLE.

TÍTOLS DEL CICLE: 

TÍTOL I CONTINGUTS DE CADA XARRADA:



-BREU DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUT DEL CICLE I DE CADASCUNA D'ELLES
(per a la seua publicitació) :



CAS XARRADA  AILLADA.

-TÍTOL:

-CONTINGUT:

-BREU DESENROTLLAMENT DE CONTINGUT (per a la seua  su publicitació):

                              
 
NECESSITATS TÈCNIQUES (PER A AMBDÓS CASOS):

– D'infraestructura :

– Mitjans tècnics per a la impartició:

-    Altres necessitats:
 
                                                                     



FITXA  7.- EXPOSICIÓ DEL PROJECTE TIPUS ITINERARI CULTURAL

NOM DE L'ITINERARI:

DURACIÓ (hores):

CONTINGUT:

 

BREU DESENROTLLAMENT DEL CONTINGUT (per a la seua publicació):

             

                                                   
 

NECESSITATS TÈCNIQUES:
 -De ferramentes o material bàsic d'ús comú que han d'aportar els assistents:

 -Mitjans tècnics per a la locució del monitor:

- Altres necessitats. 
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