
 
 

  
 
 

 
 

SOL·LICITUD d’admissió a la convocatòria d’oferta pública de l’Ajuntament de Barcelona 
  

29 places de Mestre/a - Grup A Subgrup A2 
 
Dades personals 
1r. Cognom 2n Cognom Nom 

 
Nacionalitat 
 

Data naixement NIF 

Telèfon contacte Domicili 
 

Localitat Codi Postal Adreça correu electrònic 
 

 

 Manifesto que, desitjo concórrer a la convocatòria pública a l’especialitat  (marcar la casella) 
  

Infantil  Educació Especial  
Primària  Educació Física  
Música  Audició i llenguatge  
Anglès    
 

Torn de reserva per aspirants amb discapacitat: SI □   NO □  Adjunto EVO laboral  SI □ NO □
Adequacions que sol·licito:  
 
Els/les aspirants que sol·licitin adequacions de les proves, hauran de presentar al tribunal de selecció d’aquesta convocatòria un 
dictamen actualitzat de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l’equip multiprofessional competent. 
 
 

Titulació d’accés  
Acreditació certificat de suficiència  SI   □ NO  □ 

Català 
Denominació de document  

Castellà (aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola) acreditació de coneixements SI □ NO □ 
 

Informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica 

Atès que compleixo les condicions per tal de tenir un informe de valoració dels coneixements 
relacionats amb la unitat didàctica que substitueixi a la part B.2 de la prova, opto per 

□ Darrer informe (2007-2008) □ Nou informe (2010-2011) 

 

 

Pagament de la taxa per participació en el procés selectiu: càlcul de l’import 

Import   52,16€ □ 
general 

Import bonificació 50%    26,08€ □
□ Família nombrosa general  
 

Import exempció 100%   0€ □ 
□ Aturat/ada sense prestacions 

□ Família nombrosa especial 
□ Aspirants amb discapacitat 

 
 
 



 
 

  
 
 

 
Dades bancàries 
Ingressar la quantitat de         euros 
en el compte de La Caixa 

2100 3000 12 2201818388 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT: s’ha de lliurar la següent documentació: 
 

Taxa general □ Rebut de l’ingrés 

Taxa amb bonificació 50% 
□ Rebut de l’ingrés 

□ Document  acreditatiu del títol de família nombrosa general 

Taxa amb exempció 100% 

□ Certificat on consti trobar-se en situació d’atur i  

□ Certificat on consti que no es percep cap prestació econòmica 

□ Document  acreditatiu del títol de família nombrosa especial 

□ Document  acreditatiu la condició de persona amb discapacitat 
 
 

 Reuneixo tots els requisits exigits a les bases de la present convocatòria. 
 Declaro que són certes totes les dades que manifesto 

 
Per les raons exposades, SOL.LICITO ser admès/a a prendre part en l’esmentada convocatòria 
 
Barcelona,  de                       de   2011    Signatura 

 
  
 
 
 
Les dades personals recollides seran incorporades en el sistema informàtic del Consorci d’Educació de 
Barcelona i només es podran cedir de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de 
Protecció de Dades de caràcter Personal, podent, l’interessat/ada exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, tal com estableix l’art. 5 de l’esmentada llei.  
 
 
RELACIÓ de la DOCUMENTACIÓ LLIURADA, juntament amb la sol·licitud, per l’acreditació dels 
requisits de participació i d’altres: 
 
DNI SI   □ 
Titulació acadèmica d’accés SI   □ 
Pagament i/o bonificació/exempció de la taxa per dret d’examen SI   □ 
Autobarem SI   □ 
Programació didàctica SI   □    Pendent   □ 
EVO laboral (torn de reserva persones amb discapacitat)  SI   □    Pendent   □ 
Acreditació català SI   □ 
Acreditació castellà (aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola) SI   □ 
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