SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A
L’ENSENYAMENT EN LLENGUA CATALANA
(Llegiu detingudament les intruccions del dors)

SOL·LICITANT
Nom i Llinatges:
DNI:
Adreça:
Localitat:

Codi Postal:

Província:
Telèfon:

Municipi:
País:

Adreça electrònica:

SOL·LICIT:
El certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana:
A l’Educació Secundària
A l’Educació Infantil i Primària
Al Primer Cicle de l’Educació Infantil
DOCUMENTACIÓ APORTADA:

LLOC, DATA I SIGNATURA
____________________________________________ , ___________ de/d’ __________________________________ 20________.
(Rúbrica)
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de
protecció de dades, s'informa del tractament de les dades personals que conté aquesta sol·licitud
per a l'inclusió a un registre de certificats de capacitació depenent de la Direcció General de
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.
La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació,
d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en
tractaments automatitzats davant el responsable del tractament abans esmentat.
SERVEI DE FORMACIÓ HOMOLOGADA I CAPACITACIÓ
DIRECCIÓ GENERAL DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA
C/ del Ter, 16 - 07009 Palma -

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR EL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ

1.- Emplenau la sol·licitud anterior.
2.- Documentació que cal aportar obligatòriament:
- Fotocòpia del dni.
- Títol de Grau Superior d'Educació Infantil i Nivell B2 de coneixements de català (per a
l’obtenció del Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana al primer
cicle de l’educació infantil),
o,
- Títol de grau o equivalent i Nivell C1 de coneixemets de català (per a l’obtenció del
Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació
infantil i primària o del Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua
catalana a l’educació secundària).
i,
- Certificat d’haver superat el Pla de Formació Lingüíistica i Cultural (FOLC),
o,
- Documentació que acrediti l’equivalència amb el certificat de capacitació en llengua
catalana d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per
la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de
les Illes Balears, a l’ensenyamentreglat no universitari, se n’estableixen les equivalències, es
defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de
l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris
i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a
l’Ensenyament de i en Llengua Catalana.
3.- Enregistrau la sol·licitud i tota la documentació que adjuntau:
a) A qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació, Universitat Recerca o a les
delegacions territorials de la conselleria a Menorca o a Eivissa i Formentera.
b) A qualsevol dels llocs que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

