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Declaració responsable de no poder presentar-se a la prova del concurs 
oposició de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament 
d'Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020), per coincidència amb 
la data del part o amb els dies immediatament anteriors o posteriors, i 
sol·licitud d’ajornament d’aquesta prova 

.

Dades personals 
DNI o NIE Nom i cognoms

Data de convocatòria de la prova

Lloc de convocatòria de la prova

Declaro responsablement
- Que la data de realització de la prova coincideix amb la data del part o amb els dies immediatament anteriors o
posteriors, fet que m’impedeix assistir-hi presencialment.

- Que presentaré, mitjançant petició genèrica, en els tres dies hàbils següents al part, el justificant mèdic
corresponent, davant la presidenta de l’òrgan tècnic de selecció.

Sol·licito

L’ajornament de la prova per coincidència amb la data de part o amb els dies immediatament anteriors o 
posteriors.

Aquesta declaració s’ha d’enviar mitjançant una petició genèrica (seguint les instruccions del web del 
Departament d’Educació) en el termini de tres dies hàbils següents al part. També hi cal adjuntar la 
documentació acreditativa de la circumstància, emesa per un facultatiu.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció de Serveis del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona; 
ds.educacio@gencat.cat).
Finalitat: Tramitar, gestionar i resoldre els processos de selecció i provisió de llocs de personal laboral.
Legitimació: Missió en interès públic o exercici de poders públics.
Destinataris: No se cedeixen dades a tercers ni es fan transferències internacionals de dades, tret que hi hagi una obligació 
legal.
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres 
dades i la sol·licitud de limitació davant el responsable del tractament, mitjançant els formularis d’exercici de drets que 
trobareu al web. També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.

Lloc i data

Signatura 

Presidenta de l’Òrgan Tècnic de Selecció

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/educacio-infantil/peticio-generica.pdf
http://educacio.gencat.cat/ca/Detall/seleccio-provisio-llocs-treball-personal-laboral
http://www.apdcat.cat/
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