ANNEX 5
Sol·licitud d’admissió al concurs de mèrits per seleccionar directors de centres
docents públics no universitaris de les Illes Balears
1.

CENTRE QUE SOL·LICITAU
Centre:

Codi:

Localitat:

2.

Municipi:

Illa:

DADES PERSONALS
Primer llinatge:
Nom:

Segon llinatge:
DNI:

Data de naixement: __ /__ /__

Domicili:
Municipi:

Localitat:
CP:

Telèfon:

Adreça electrònica:

3.

DADES PROFESSIONALS
Cos al qual pertanyeu:
Data d’ingrés al cos: __ /__ /__
Centre de destinació definitiva:

NRP:
Especialitat:
Codi:

Nombre d’anys efectius, com a funcionari/ària de carrera docent, en un
centre que imparteixi alguns dels ensenyaments que ofereix el centre al qual
optau.
Nombre d’anys efectius, com a funcionari/ària de carrera docent, en un
centre que no imparteixi cap dels ensenyaments que ofereix el centre al qual
optau.
Cursos acadèmics durant els quals heu exercit el càrrec de director.
Cursos acadèmics durant els quals heu exercit el càrrec de cap d’estudis o de
secretari.
Data d’acreditació, si en teniu, per a l’exercici de la funció directiva: __ /__ /_____
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4.

EXEMPCIONS I CONVALIDACIONS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ
INICIAL (Marcau-les amb una X, si escau.)
Exempció de participar en el programa de formació inicial pel fet de tenir
acreditada una experiència de dos anys, almenys, en la funció directiva.
Exempció de participar en el curs de formació establert en el punt 2.a de
l’article 10 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de
2010 pel fet d’estar acreditat per exercir la direcció de centres docents públics
i no haver exercit aquesta funció o haver-la exercit per un període inferior a
dos anys.
Sol·licitud de participació voluntària en el programa de formació TOTAL
inicial que figura en el punt 2.a de l’article 10 de l’Ordre del
PARCIAL
conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010.
Convalidació del curs de formació establert en el punt 2.a de
TOTAL
l’article 10 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de
febrer de 2010 per haver fet cursos de formació permanent o cursos
PARCIAL
de postgrau universitari relacionats amb la funció directiva.

El sotasignat / la sotasignada sol·licita ser admès/admesa al concurs de mèrits al
qual es refereix l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010
per la qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels
òrgans de govern dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i
declara que compleix tots i cada un dels requisits que s’hi exigeixen, que assumeix
les condicions de l’exercici de la funció directiva, així com les limitacions que, a
efecte de docència, implica la seva especialitat, que són certes les dades
consignades en aquesta sol·licitud i en la documentació que s’adjunta i que es
compromet a justificar-les.
…………………………….., ………… d………………….de 20....
(Signatura de qui concursa.)

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS
DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, INSPECCIÓ
EDUCATIVES

I

INFRAESTRUCTURES

POLÍTICA DE PRIVACITAT
D’acord amb el disposat a l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i a l’art. 12 del RD 1720/2007 consent expressament que les dades
facilitades durant el procés de selecció de director a la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
de les Illes Balears siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, amb domicili al carrer d’Alfons el
Magnànim, 29 – 07004, Palma de Mallorca.
La finalitat d’aquest tractament es procedir a realitzar les gestions laborals i administratives derivades del procés de selecció de directors.
L’informem que, en qualsevol moment, podrà exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigintse per escrit a la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives mitjançant un registre o bé mitjançant un correu electrònic a la
direcció lopd@dgplacen.caib.es identificant-se convenientment (Ref. Protecció de Dades).
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