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Sol·licitud complementària de participació dels professors interins en la fase 
d’elecció del procediment de destinació provisional per al curs 2016-2017 

Dades personals 
Nom i cognoms  DNI/NIE 

Nivell d’ensenyament de la sol·licitud de participació enviada prèviament 
 Llocs del cos de mestres   Llocs dels cossos d’ensenyaments secundaris 

Adreça electrònica Telèfon Mòbil 

Exposo 

- Vaig sol·licitar el reconeixement del perfil professional d’acord amb el procediment que regula l’annex 2 de  
la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, abans del 8 de juny de 2016. 

- No vaig poder incloure llocs de treball amb aquest perfil professional en la meva sol·licitud individual de  
participació en el procediment de destinacions provisionals establert a l’annex 1 de la Resolució 
ENS/1215/2016, de 9 de maig, perquè no constava acreditat el perfil en el meu registre informàtic en el 
moment de formalitzar la sol·licitud. 

- Vaig presentar la sol·licitud telemàtica individual de participació dins del termini establert.

Sol·licito 
Presentar la sol·licitud complementària de participació següent: 

 Codi d’especialitat1     Codi del perfil del lloc1   Ordre en la sol·licitud2 

1. En cap cas no es poden afegir especialitats ordinàries o treure especialitats o llocs demanats. Així mateix, únicament es pot indicar el perfil (o perfils) el
reconeixement del qual es va demanar d’acord amb el procediment que regula l’annex 2 de la Resolució ENS/1128/2016, i que no va poder ser inclòs en la 
sol·licitud de petició de destinació, per no constar acreditar en aquell moment en el registre informàtic. En cap cas no es poden afegir perfils l’acreditació 
dels quals no es va demanar segons el procediment, ni treure perfils ja demanats en la sol·licitud presentada. Ex.: MA DIV, INF DIV... 
 

2. Indiqueu la posició en què demaneu que es tingui en compte l’especialitat amb aquest perfil dins de l’ordre que ja consta a la sol·licitud presentada. En 
cap cas no es pot modificar la resta de l’ordenació. Ex.: 1,2,3... 

Lloc i data 

Signatura 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Gestió 
administrativa del personal docent”, amb la finalitat de tramitar i resoldre els processos administratius de selecció, d’avaluació i promoció del personal docent, i dels procediments 
d’adquisició de noves especialitats dels cossos docents i la tramitació de les incidències del personal docent que comportin un canvi en la seva situació administrativa, vinculació i/o 
una variació econòmica. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). 
 

Direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyament a: ________________________________________ 
Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona  
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