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R/N: 11410/OR00054

Full de documentació adjunta per a la convocatòria de concurs oposició per 
ingressar i accedir a la funció pública docent

Dades personals
Nom i cognoms DNI, NIE o passaport

Data de naixement Lloc de naixement País

Adreça electrònica Telèfon

Adreça per a notificacions 
Via i número Codi postal

Municipi Comarca Comunitat autònoma País

Dades de la convocatòria
Procediment (seleccioneu una de les opcions):

Ingrés lliure
Reserva per a aspirants amb discapacitat 
Accés a un cos de grup superior
Accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació
Adquisició de noves especialitats

Cos (seleccioneu una de les opcions):

Professorat d’ensenyament secundari
Professorat d’escoles oficials d’idiomes

Professorat d’arts plàstiques i disseny
Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Especialitat

Documentació adjunta (marqueu el que correspongui)

Per als procediments d’ingrés
El títol exigit, certificat acadèmic original amb el rebut de pagament dels drets d’expedició o fotocòpia compulsada acreditativa
’haver cursat tots els estudis per a l’expedició del títol. (Quan aquest títol ja hagi estat entregat al Departament d'Educació i 
onsti entrat al registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.)

d
c

Nom del títol: Data d’expedició: 

Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de 
qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.

El títol
liga
uis

nsti

ob
req
co

 oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor/a d’educació secundària 
tòria i batxillerat, de formació professional i d’escoles oficials d’idiomes, o acreditació documental que es té algun dels 
its que s’esmenten a la base 2.2.1.b) i 2.2.2.b). (Quan aquest títol ja hagi estat entregat al Departament d'Educació i 
 informat al registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.)

DNI, NIE o passaport o autorització per a la seva consulta.

Certificat o informe mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica que sigui 
incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent a què s’opta, expedit per qualsevol metge/essa de 
família. A aquests efectes s'admetran els certificats o informes mèdics expedits amb sis mesos d'antelació a la data de la 
resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual fa pública la llista d'aspirants 
seleccionats. També s’acceptarà l’informe degudament descarregat de l’aplicació “La Meva Salut”, del Departament de Salut.

Declaracions responsables d’ingrés a la funció pública: la no incompatibilitat amb l’exercici de la funció pública, la de delictes de 
naturalesa sexuals i la informació sobre protecció de dades. (Aquest formulari únic s’ha de descarregar del Tauler de l’aspirant 
del web del Departament d’Educació.)
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexuals del Ministeri de Justícia o el justificant acreditatiu de la sol·licitud. (Només si 
a persona aspirant no n’ha autoritzat la comprovació en la declaració responsable.)l
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Certificat negatiu de condemnes penals, expedit per les autoritats del país d'origen respecte dels delictes contra la llibertat i la 
indemnitat sexuals i de tràfic d'éssers humans. (Només per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i 
les que l’han obtinguda, el certificat del seu país d’origen previ a obtenir-la.)

Dictamen favorable dels equips de valoració multiprofessional de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o de l'òrgan que exerceixi aquesta funció (o òrgan competent equivalent de 
la resta de comunitats autònomes), emès en ocasió d'aquesta convocatòria, que declari que la persona aspirant compleix les 
condicions per exercir les funcions de les places convocades. (Només per a les persones aspirants amb discapacitat que no 
hagin participat en les places reservades per a persones amb discapacitat i que demanin alguna adaptació del lloc de treball.)

Per al procediment d’accés a un cos de grup superior

El títol exigit, certificat acadèmic original amb el rebut de pagament dels drets d’expedició o fotocòpia compulsada acreditativa 
d’haver cursat tots els estudis per a l’expedició del títol. (Quan aquest títol ja hagi estat entregat al Departament d'Educació i 
consti entrat al registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.)

Nom del títol: Data d’expedició: 

Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de 
qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.

El títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor/a d’educació secundària 
obligatòria i batxillerat, de formació professional i d’escoles oficials d’idiomes, o acreditació documental que es té d’algun dels 
requisits que s’esmenten a les bases 2.2.1.b).

Per al procediment d’adquisició de noves especialitats (Només per a les persones que ja eren titulars de l’especialitat 
d’orientació educativa)

El títol exigit, certificat acadèmic original amb el rebut de pagament dels drets d’expedició o fotocòpia compulsada acreditativa
d’haver cursat tots els estudis per a l’expedició del títol. (Quan aquest títol ja hagi estat entregat al Departament d'Educació i 
consti entrat al registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.)

Nom del títol: Data d’expedició: 

Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de 
qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.

El títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor/a d’educació secundària 
obligatòria i batxillerat, de formació professional i d’escoles oficials d’idiomes, o acreditació documental que es té d’algun dels 
requisits que s’esmenten a la base 2.2.1.b) i 2.2.2.b). (Quan aquest títol ja hagi estat entregat al Departament d'Educació i 
consti informat al registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.)

Certificat o full de serveis prestats.

DNI, NIE o passaport, o   Autorització per a la seva consulta

Normativa

Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per 
a l'adquisició de noves especialitats.

Informació bàsica sobre protecció de dades     
Responsable del tractament: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021, 
Barcelona).
Finalitat: Tramitar, gestionar i resoldre la convocatòria d’ingrés a la funció pública docent que organitza el Departament 
d'Educació. Els usos són els derivats de la gestió de sol·licituds de participació i de la gestió dels tribunals i comissions de selecció.
Drets: Podeu a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament (motivant-ho) i sol·licitar-ne la 
limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web protecció de dades
El Departament d’Educació queda facultat per fer les verificacions que resultin necessàries i comprovar l’exactitud de les dades que 
aporteu; consultarà les dades autoritzades, quan escaigui, de forma electrònica. Si considereu que el Departament no ha de 
consultar les vostres dades personals i us hi voleu oposar, les haureu d’aportar documentalment. Podreu trobar la sol·licitud per 
exercir el dret d’oposició al següent enllaç
Lloc i data 

Signatura de la persona interessada

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/ingres-funcio-publica-docent.html
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/drets-persones-interessades.html
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