Curs 2012-2013
2012-2013

Sol·licitud d'autorització provisional per a la contractació del professorat
Dades del centre
Codi

Centre

Localitat

Telèfon

Representat per

en la seva condició de

Fax

Dades relatives al professorat
Atesa la impossibilitat de poder contractar professorat que reuneixi tots els requisits que exigeix la legislació vigent per a les tasques educatives
i, una vegada esgotat el procés de recerca en les borses de treball dels organismes consultats,
SOL·LICIT L'AUTORITZACIÓ PROVISIONAL PER A LA CONTRACTACIÓ DEL PROFESSORAT QUE A CONTINUACIÓ
ES PROPOSA.
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Àrees, matèries o mòduls a impartir

Documents justificatius que s'han d'adjuntar
1. Fotocòpia compulsada del títol o títols necessaris per impartir l'àrea, matèria o mòdul, o certificació acadèmica original o, en tot cas, una
fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en
què es van acabar. En cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'ha d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del
rebut que acrediti el pagament corresponent dels drets d'expedició del títol. Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, cal adjuntar la
corresponent homologació.
2. Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana (articles 3.1, 3.2 i 4 i la disposició addicional
única del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llegües oficials al personal docent).
3. Fotocòpia compulsada del certificat d'aptitud pedagògica o del títol de mestre o de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia.
Quan en substitució del certificat o títol s'al·legui experiència docent efectiva durant dos cursos acadèmics complets o, si no, dotze mesos en
períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, s'ha d'acreditar aquest fet mitjançant
fotocòpia compulsada de la certificació expedida pel secretari amb el vistiplau del director del centre, si es tracta d'un centre públic. Si
l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre privat, fotocòpia compulsada de la certificació que ha de ser expedida pel director
del centre amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa i l'informe de vida laboral original.
4. En qualsevol altre cas sobre certificacions o habilitacions, s'ha de presentar fotocòpia compulsada acreditativa i/o butlletins oficials a l'efecte.
5. En cas de no haver finalitzat els estudis necessaris per a l'obtenció dels certificats esmentats en els apartats 2 i 3, el sol·licitant haurà de
presentar els documents acreditatius que justifiquin el que el professorat proposat té assolit fins el moment, així com justificant de la matrícula
del present curs i declaració jurada en la qual el professorat proposat es comprometi a continuar, amb aprofitament i durant el present curs, els
estudis necessaris per a l'obtenció dels certificats corresponents.

Observacions

Lloc i data

Signatura i segell del sol·licitant

POLÍTICA DE PRIVACITAT: d'acord amb el disposat a l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, l'informem que les dades de caràcter personal facilitades a
la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives seran tractades únicament per la finalitat per la qual han estat recollides.
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