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Sol·licitud de participació en el procediment d’accés a destinacions per als professors de
religió

DADES PERSONALS
DNI/passaport

Data de caducitat

Data de naixement

1r llinatge

Província de naixement

2n llinatge

Nom

Localitat de naixement

Home 

Dona 

Nacionalitat (només per a estrangers)

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Municipi

Adreça

Província

Codi postal
Adreça electrònica

DADES DE LA SOL·LICITUD
Diòcesi (*):

Mallorca  Menorca  Eivissa i Formentera 

(*) Diòcesi per a la qual heu estat proposat/ada per l’autoritat eclesiàstica.
TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA
Nota mitjana:

Carrer Ter, 16, 1r
07009 Palma
Tel.: 971 17 78 65 Fax: 971 17 68 96
<http://dgpdocen.caib.es>

FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA

TITULACIÓ PER IMPARTIR CLASSES EN LLENGUA CATALANA
Nivell:

DECLARACIÓ ECLESIÀSTICA DE COMPETÈNCIA ACADÈMICA O
EQUIVALENT

NOUS MÈRITS PRESENTATS AMB AQUESTA SOL·LICITUD PERQUÈ ES
VALORIN


Mèrits corresponents al punt 1 de l’annex 3



Mèrits corresponents al punt 2 de l’annex 3



Mèrits corresponents al punt 3 de l’annex 3

FUNCIÓ SELECCIONADA (**)


Religió

NIVELL: mestres d’educació infantil i primària



Religió

NIVELL: professors de secundària i batxillerat

(**) Només podeu seleccionar una de les dues opcions.

AUTORITZACIONS
 Autoritz la Conselleria d’Educació i Universitat perquè sol·liciti al Registre central de
delinqüents sexuals un certificat negatiu que acrediti que no he estat condemnat per
sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, ni per tràfic d’éssers
humans (art. 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, modificada per la Llei
26/2013, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l’adolescència).
 Autoritz la Conselleria d’Educació i Universitat perquè consulti al Registre de la DGP les
dades del meu DNI.
 En el cas de NO autoritzar alguna de les dues autoritzacions anteriors, ADJUNT a aquesta sol·licitud el certificat negatiu
que acredita que no he estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, ni per tràfic
d’éssers humans.

Carrer Ter, 16, 1r
07009 Palma
Tel.: 971 17 78 65 Fax: 971 17 68 96
<http://dgpdocen.caib.es>

SOL·LICIT participar en el procediment a què es refereix aquesta sol·licitud.
DECLAR que són certes les dades consignades i que complesc els requisits i les condicions
per poder participar en aquest procediment.
_________________, ____ d__________________de 2017
[Signatura]

Política de privacitat
D’acord amb el que es disposa en l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en l’article 12 del Reial decret
1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
d’aquesta Llei, els sol·licitants han de consentir expressament que les dades facilitades
siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat de la Conselleria d’Educació i
Universitat, amb domicili al carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 07004, de Palma.
La finalitat d’aquest tractament és gestionar tant la inclusió a les llistes dels professors de
religió com els processos que se’n derivin per cobrir places a centres públics d’ensenyament
no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes
Balears.
Així mateix, prèvia autorització dels participants en aquesta convocatòria obtinguda
telemàticament mitjançant un tràmit habilitat a aquest efecte a la pàgina web de la Direcció
General de Personal Docent, la Conselleria pot cedir determinades dades personals als
centres concertats que ho sol·licitin, a l’efecte que puguin donar informació als aspirants
sobre ofertes de treball per a funcions docents.
En qualsevol moment els sol·licitants poden exercir els drets reconeguts en la Llei, en
particular els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a la Direcció
General de Personal Docent. També poden presentar una sol·licitud als diferents llocs
especificats en el punt 4.4 de l’annex 1.
He llegit la política de privacitat i l’accept. 

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT
Carrer Ter, 16, 1r
07009 Palma
Tel.: 971 17 78 65 Fax: 971 17 68 96
<http://dgpdocen.caib.es>

