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Sol·licitud de canvi d’àrea territorial, de nivell educatiu i de preferències per a la 
contractació del curs 20___ - 20___ 

Dades de la persona sol·licitant 
Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport 

Adreça electrònica Telèfon fix Telèfon mòbil 

 Serveis prestats com a professor/a de religió 
 Admès/esa en convocatòries anteriors 

Sol·licito 
  Canvi de nivell educatiu (marqueu-ne un dels dos) 

 Primària 
 Secundària 

 Canvi d’àrea territorial on voleu obtenir la destinació 

Servei territorial o Consorci d’Educació de Barcelona Bisbat o arquebisbat Codi1 

 Opcionalment, si disposeu de la proposta d’un bisbat o arquebisbat per un territori diferent del sol·licitat amb caracter preferent, 
podeu demanar-ho (sereu contractat/ada si en aquesta àrea territorial no hi ha candidats que ho hagin demanat en primer lloc i si 
esteu pendent d’obtenir destinació). 

Servei territorial o Consorci d’Educació de Barcelona Bisbat o arquebisbat Codi1 

1. Codi 01: Arquebisbat de Tarragona Codi 04: Bisbat d'Urgell Codi 07: Bisbat de Girona  Codi 10: Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
Codi 02: Bisbat de Tortosa Codi 05: Bisbat de Solsona  Codi 08: Arquebisbat de Barcelona 

     Codi 03: Bisbat de Lleida      Codi 06: Bisbat de Vic        Codi 09: Bisbat de Terrassa

Documentació adjunta (especifiqueu-la) 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable del tractament: Direcció General Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona). 
Finalitat: Gestionar les borses de treball de personal docent. 
Legitimació: Exercici de poders públics. 
Destinataris: Administració educativa. 
Drets de les persones interessades: Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, oposar-se’n al tractament, i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web:  
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/borsa-treball-personal-docent.html 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 

Lloc i data 

Signatura 

R/N: Y0403/G404 

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/borsa-treball-personal-docent.html
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