
 
 
BASES d’inscripció i presentació de practiques educatives al CONGRÉS TELEMÀTIC DE 
PRÀCTIQUES EDUCATIVES DE REFERÈNCIA que organitza Fundació Tr@ms el dia 1 de 
juliol de 2021. 
 
Inscripció: 
 
La inscripció és gratuïta per a qualsevol persona que tingui relació amb l’àmbit educatiu. 
Les dades personals mínimes necessàries que es requereixen per a la inscripció únicament 
seran utilitzades per a temes relacionats amb el congrés, no seran facilitades a cap persona 
o entitat externes a Fundació Tr@ms i seran destruïdes una vegada finalitzats tots els 
procediments relacionats amb el citat congrés. 
 
La inscripció al congrés representa la cessió de les dades personals facilitades als efectes 
explicats a l’anterior paràgraf. 
 
Els assistents es comprometen a seguir les indicacions sobre les connexions als enllaços 
necessaris així com a seguir les normes de participació, motejat de so i vídeo si cal que es 
donaran de manera oral en cada moment determinat. 
 
El període d’inscripció finalitzarà el dia 25 de juny de manera prèvia els assistents podran 
seleccionar la sala específica que podrà seleccionar en dependència a les pràctiques docents 
que es presentin. 
 
Presentació de pràctiques educatives: 
 
La presentació de pràctiques és lliure per a qualsevol persona que tingui relació amb l’àmbit 
educatiu. 
Les dades personals mínimes necessàries que es requereixen per a la presentació de la 
pràctica únicament seran utilitzades per a temes relacionats amb el congrés, no seran 
facilitades a cap persona o entitat externes a Fundació Tr@ms i seran destruïdes una vegada 
finalitzats tots els procediments relacionats amb el citat congrés. 
 
La presentació de les pràctiques al congrés representa la cessió de les dades personals 
facilitades als efectes explicats a l’anterior paràgraf. 
 
Els presentadors de les pràctiques accepten la responsabilitat de propietat o permís d’imatge 
de les persones que es puguin veure en tots els materials audiovisuals que es presentin a 
cada pràctica. El material àudiovisual de les pràctiques presentades serà projectat únicament 
el dia del congrés a les sales privades  i  serà eliminat a la finalització del congrés. 
 
El termini de presentació de les pràctiques finalitza el dia 10 de juny i seran seleccionades 
per persones amb relació amb l’àmbit educatiu seleccionades per Fundació Tr@ms i seguiran 
uns criteris comparatius baremats. Abans del 15 de juny es comunicaran les pràctiques 
seleccionades. 
 
Les persones que presentin les pràctiques seleccionades es comprometen a seguir les 
indicacions sobre les connexions als enllaços necessaris així com a seguir les normes de 
participació, motejat de so i vídeo si cal que es donaran de manera oral en cada moment 
determinat. 
 



Fundació Tr@ms li comunica que les seves dades procedeixen del nostre fitxer històric 
pertanyent a la nostra Base de Dades General d'Administració inscrita al R.G.F.P.A.E.P.D. 
amb en nom B.D.G.A.FUN.TRAMS i codi d'inscripció 2070510001. L'informem, tal com 
disposa l'article 30.2 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, en relació amb 
l'article 5.5 de la mateixa llei, que el responsable del Fitxer és Fundació Privada Tr@ms i que, 
en qualsevol cas, pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se 
a les nostres  oficines a Mollet del Vallès, Rambla Nova 26 Entlo 2ª. 
 
 
 
 
 
 
  


