Participació dels centres educatius en el marc del conveni entre el Parlament
de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida,
per a la projecció institucional del Parlament a l’àmbit educatiu i universitari
CURS 2016-2017
Objectius
Les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida volen
donar suport al projecte de difusió institucional que duu a terme
el Parlament de Catalunya per tal d’arribar als estudiants d’arreu
de Catalunya i afavorir l’equilibri territorial.
Les diputacions, d’acord amb el conveni que han signat amb el
Parlament, finançaran el cost del servei d’autocar amb conductor dels centres educatius més allunyats del Palau del Parlament
que participin en els cursos i tallers organitzats per mitjà de la
plataforma Aula Parlament.
Beneficiaris
Centres educatius de fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Activitats objecte del conveni
Cursos i tallers per a centres educatius organitzats pel Parlament
de Catalunya. Consulteu l’oferta i els destinataris a Aula Parlament.
Condicions de participació
– S’ha de fer la sol·licitud en l’espai web de l’Aula Parlament.
– Només es pot reservar un autocar (55 persones) per centre, el
qual pot transportar com a màxim dos grups classe.
– En el cas que es desplacin dos grups classe, s’ha de sol·licitar
disponibilitat per a fer dos tallers simultanis.
– El servei d’autocar inclou l’anada, el temps de durada del taller i
la tornada al punt de sortida. No es permet organitzar altres
visites ni fer cap modificació de la ruta i el programa previst.
– Si s’anul·la el servei d’autocar amb menys de 72 hores d’antelació, el centre n’ha d’assumir el cost.
– El curs vinent tindran prioritat els centres que encara no hagin
participat en cap activitat en el marc d’aquest conveni.
– Atès que el nombre de serveis disponibles per demarcació és
limitat, es prioritzarà l’ordre d’arribada de les peticions.

