
DOCUMENT 3

SOL·LICITUD D'INCORPORACIÓ A LA BORSA DE RECOL·LOCACIÓ
DE CENTRES PRIVATS CONCERTATS

(regulada provisionalment per la nova redacció de l'apartat desé del Document sobre la implantació de la
reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana)

NOM I COGNOMS …………………………………………………………………………………………...........
DNI …………………………………………………………………………………………………………………...
DOMICILI …………………………………………………………………………………………………………....
C.P. …………………………….LOCALIDAD ……………………………………………………………………..
TELÈFON………………...........CORREU ELECTRÒNIC......................................................................

EXPOSE:

●Que el meu contracte de treball en el centre ………….………………………………………………………

Codi de centre ………………………….  Localitat…………………………………………………………........

s'ha vist extingit / reduït en……. ...hores, en data…………………………………………………..................

a causa de ……………………………………………………………………………………………………….....

Tipus de contracte…………………………………………………………………………………………………..

●Que impartia ensenyament en el nivell educatiu……………………………...............................................

sent la meua titulació acadèmica ………………………………………………...............................................

Per això, 

SOL·LICITE:

La incorporació a la BORSA DE RECOL·LOCACIÓ DE CENTRES PRIVATS CONCERTATS, acollint-me
al:

□ Punt  1,  paràgraf  2,  de la nova redacció del  punt  10 del  Document  sobre la implantació de la  

reforma  educativa:  “Per  la  comissió   de  seguiment  es  valorarà  la  inclusió   de   tots   aquells  
casos no contemplats específicament en el punt 1”.

□ Punt 3, últim paràgraf, de la nova redacció del punt 10 del Document sobre la implantació de la  

reforma educativa:  “El  professor  que exercisca el  seu treball  en centres acollits  al  sistema de  
finançament específic de cooperatives  podrà acollir-se a la via de la recol·locació”

(marcar el punt que procedisca)

I entenent, per tant, que NO em seran aplicables ni el punt 3.1, ni el punt 4 de l'Addenda.

Per aquest escrit, autoritze a la publicació de les meues dades personals, laborals i acadèmics només als
efectes de recol·locació. Aquestes dades s'aporten en el marc del que s'ha disposat per la Llei Orgànica
15/1993, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En ………………………………,  a …… de …………………………. de …….

Signatura:

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES I PERSONAL DOCENT

SERVEI DE CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES PRIVATS
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