Instruccions per emplenar les sol·licituds
Accions prèvies
1. Actualitzeu el vostre perfil ja que qualsevol notificació que es faci des d'aquest
moodle es farà a l'adreça de correu electrònic que tingueu al perfil.
2. Llegiu la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i
Comunitat Educativa de dia 26 d’abril de 2021 per la qual s'aproven les bases de la
convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa i de
programes educatius per al curs 2021-2022, adreçada als centres docents
sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les
Illes Balears.
3. Localitzau els programes en els quals el vostre centre pugui estar interessat a
participar.
4. Llegiu les instruccions de cada programa per veure si compliu els requisits i quina
documentació necessitau.
5. Preparau la informació necessària per omplir la sol·licitud.
Com emplenar la sol·licitud d'un programa
1. Seleccionau la «Sol·licitud de participació» del programa.
2. Pitjau «Responeu les preguntes» (o «Reprèn l'enquesta» si ja estava començada).
3. Emplenau la primera pàgina amb les dades del centre: nom del centre (s'afegeix el
codi de centre per facilitar la selecció), localitat i illa.
4. Si heu posat totes les dades correctament, us deixarà passar de pàgina. No us
deixarà passar de pàgina si les heu emplenades d’una manera que no estigui
d’acord amb el format que ha de tenir la resposta. Per exemple, si una pregunta
només admet un màxim de respostes i n’hi posau més, no podreu passar de
pàgina. Totes les preguntes són obligatòries. Si deixau preguntes en blanc, no us
deixarà passar de pàgina tampoc.
5. També teniu l’opció de «Desar». Aquesta opció us permet desar la sol·licitud
emplenada amb la informació que tingueu fins aquell moment. Podeu sortir de
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l’enquesta i la propera vegada que hi accediu us sortirà «Reprèn l’enquesta» i
només haureu de continuar a partir d’allà on ho vàreu deixar.
6. A la segona pàgina heu d’omplir la informació pertinent a cada programa, la qual
permetrà tenir les dades necessàries per tramitar i fer la selecció dels centres.
Cada programa és diferent. Respectau el format que us demanen.
7. Quan penseu que totes les opcions són les correctes heu de seleccionar «Tramet
l’enquesta». Només us deixarà trametre l’enquesta si tot és correcte segons allò
explicat al punt 4 respecte a passar pàgina. Només teniu una tramesa per
programa. Si teniu dubtes sobre l’emplenament dels camps o una vegada ja
tramesa penseu que no és correcta, contactau amb la persona responsable que
teniu a les instruccions de cada programa.
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