Model de reclamació a les llistes d'admesos i d'exclosos
Llinatges

Nom

DNI

He demanat funcions del cos de mestres

He demanat funcions de la resta de cossos

Present reclamació contra la llista provisional d'aspirants a cobrir places en règim d'interinitat
Requisits (especificats a l’annex 1)
01 No acreditar el coneixement adequat de la llengua catalana (punt 3.1.7)
08 No acreditar tots els requisits de titulació, i si pertoca, experiència laboral, experiència
docent i titulació complementària (punt 3.1.5)
18 No acreditar estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica (punt 3.1.6)

Mèrits (especificats a l’annex 3)
Important: Les reclamacions de les activitats formatives s’han de presentar separadament a la Direcció General de
Formació Professional i Formació del Professorat – Servei de Formació Homologada i Capacitació – i amb un
número de registre independent d’aquesta reclamació.

Experiència docent a centres públics
Experiència docent a centres privats o privats concertats
Experiència com a professor visitant
Experiència docent a universitats públiques
Experiència docent a centres públics d’educació de persones adultes
Nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol al·legat
Doctorat i premis extraordinaris
Altres titulacions universitàries
Titulacions d'ensenyaments de règim especial
Titulacions de català

Altres
04 Haver renunciat a la plaça una vegada se n'ha pres possessió o no haver acceptat
plaça ofertada
05 No acreditar algun dels requisits establerts a l'apartat 3.1.1 de la convocatòria
09 Sol·licitud fora termini
14 Haver falsejat la documentació presentada
15 No tenir 16 anys complerts o haver arribat a l’edat de jubilació forçosa
20 DNI no vigent o il·legible
21 Sol·licitud sense firma
24 Haver estat separat o trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques
25 Documentació no compulsada
26 DNI no presentat
32 No triar illa o funció
37 No presentar documentació oficial en vigor que acrediti la nacionalitat i l’edat exigides
38 No complir els requisits per poder participar a la convocatòria
40 Suspensió ferma funcions per aplicació de la base general 14.1g (BOIB núm. 138, de 3 de
novembre de 2018)
41 Desistiment de la sol·licitud
Altres (especificar la causa)
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Nota: Tots els punts i apartats que es nomenen són els establerts a la resolució de la directora general de
personal docent de 14/12/18 per la qual s’aprova la convocatòria ordinària a funcionaris interins.

Documentació presentada (per ordre)
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[signatura]

DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL DOCENT
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