SOL·LICITUD PER FORMAR PART DE LA BORSA DE PROFESSORS
DESTINACIÓ

Institut d’Estudis Baleàrics

SOL·LICITANT
Llinatges:
DNI:

Nom:
Telèfon mòbil:

Telèfon fix:

Adreça:
Localitat:

CP:

Municipi:

Adreça electrònica:
DADES DE LA SOL·LICITUD
Vull que l’IEB m’ofereixi impartir tallers per a joves:

Discapacitat

sí

no

EXPÒS:
Que complesc els requisits per formar part de la borsa de professors de l’IEB i present els documents
necessaris per acreditar-los.
SOL·LICIT:
Que m’inclogueu en la borsa de professors de l’IEB.
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (els requisits i els mèrits els heu d’acreditar amb les fotocòpies dels
documents corresponents; en algun cas és possible que hàgiu de mostrar l’original)
Requisits
el currículum
el DNI
en cas de discapacitat, l’informe (o la sol·licitud registrada d’entrada) de l’equip multiprofessional
corresponent de l’organisme competent en matèria de discapacitat, que s’està en condicions
d’exercir les funcions corresponents al lloc al qual s’aspira
el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual
el títol universitari o el document corresponent si encara no s’ha expedit
el títol de Professor de Llengua Catalana
el certificat C2 de coneixements de català
un postgrau o màster (didàctica, lingüística, llengua catalana o literatura)
el nomenament de funcionari o el full de serveis prestats
el document que acredita l’experiència laboral exigida com a requisit
Mèrits
(Les feines fetes per a l’IEB no les heu d’acreditar, es valoren d’ofici. Feis-les constar en la taula.)
 Formació acadèmica i activitats de formació
el títol de doctor
màsters o postgraus diferents del presentat com a requisit
el Màster Universitari en Formació del Professorat o el CAP, el CQP o el TED
graus o llicenciatures diferents del títol universitari presentat com a requisit
el certificat de llenguatge administratiu
certificats d’assistència a cursos de formació o certificats d’aprofitament
✘

✘

✘

He assistit a aquests cursos organitzats per l’IEB (anotau-ne el títol i l’any):

 Experiència professional
cursos/tallers de català per a adults (A1, A2, B1, B2, C1, C2, LA)
N’he impartits per a l’IEB
cursos/tallers de català per a nouvinguts
N’he impartits per a l’IEB
cursos/tallers de català per a joves
N’he impartits per a l’IEB
ensenyament en estudis universitaris de matèries relacionades amb la didàctica o la llengua
ensenyament de català a educació secundària, CEPA o escoles oficials d’idiomes
ensenyament en centres/punts de català
He fet feina en centres/punts de català de l’IEB
assessorament lingüístic en català
He fet feina a l’IEB com a assessor lingüístic
ensenyament de català a educació primària
docència especialitzada relacionada amb la didàctica o la llengua
carnet de monitor de temps lliure
activitats educatives que no tenen com a objectiu aprendre català adreçades a nouvinguts
activitats diverses que no tenen com a objectiu aprendre català adreçades a joves
 Altres
publicacions o comunicacions

DECLAR:
1. Que no he estat separat/ada del servei de l’Administració local, autonòmica o estatal, ni estic
inhabilitat/ada per a l’exercici de la funció pública, i que em compromet a comunicar a l’IEB
qualsevol canvi que es produeixi en aquest sentit en la meva situació personal.
2. Que complesc el requisit de tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que són
necessàries per a l’exercici de les funcions corresponents al lloc de feina que s’ofereix.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Finalitat del tractament
Gestió del concurs i gestió de la borsa resultant, d’acord amb
l’article 5.1.b) dels Estatuts de l’IEB i l’article 6.1.e) del Reglament
general de protecció de dades (UE)
Responsable del tractament
Institut d’Estudis Baleàrics (c. de l’Almudaina, 4, 07001 Palma;
a/e: info@ieb.caib.es)
Destinataris de les dades personals Se cediran dades personals a tercers
Exercici de drets
Drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de
limitació,de portabilitat i d’oposició al tractament
Informació addicional

Vegeu la base tretzena de la convocatòria

AUTORITZ:
L’IEB perquè tracti les meves dades personals als efectes que es derivin d’aquesta convocatòria.
,
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