
 

 
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/da exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tal com estableix 
l’art. 5 de l’esmentada llei.   

 

SOL·LICITUD d’admissió a la Borsa de treball per prestar serveis, amb caràcter 
temporal, com a personal interí o substitut docent, en centres públics de 
titularitat municipal, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona  - 2017 - 
 
Dades personals 
1r Cognom 2n Cognom Nom 

Nacionalitat Data de naixement NIF 

Telèfon de contacte Domicili 

Localitat Codi postal Adreça de correu electrònic 

 
 
Especialitat/s que sol·licito   
 Codi                     Especialitat  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
REQUISITS                                   Podeu consultar 

Titulació d’accés a l’especialitat 
sol·licitada 

ORDRE ENS/294/2013, de 20 de novembre, per la qual s’actualitza la taula de 
titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars 
corresponents a l’especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis 
amb caràcter temporal com a personal interí docent i s’autoritza la publicació al 
web del Departament d’Ensenyament. 

Certificat de nivell de suficiència o 
titulació equivalent 

Tenir el  certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política 
Lingüística, o una titulació equivalent, d'acord amb el que estableix el Decret 
244/1991, de 28 d'octubre.  

CAP/Màster o acreditació de 
l’exempció  
 

D'acord amb el que estableix l'article 9 del  Reial decret 1834/2008 de 8 de 
novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la 
docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació 
professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats 
dels cossos docents d'ensenyament secundari. 

Certificat negatiu del Registre 
Central de Delinqüents Sexuals. 

Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per 
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de 
persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui 
comprovar la veracitat de la declaració.  
Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat 
negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

 
 
DECLARO que no he estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari del servei de cap 
Administració pública, ni estic inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques i 
SOL·LICITO,   ser admès/a prendre part en l’esmentada convocatòria.  
 
Barcelona,         d’abril de 2017 
 
Signatura 

http://www.edubcn.cat/rcs_gene/Declaracio_responsable_CEB_form_reader.pdf
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