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SOL∙LICITUD D’INSCRIPCIÓ Núm. .................

En./Na.....................................................................................amb DNI número........................

Domicili a ..................................................número..................Pis............. Porta.......................

de ................................................................................................................................................

C.P. ................... Província-..........................................................i telèfon.................................

MANIFESTA QUE:

La seva formació acadèmica és:

! Diplomat en Educació Social.

! Formació específica d’un mínim de tres anys (a) en:

! Animadorsòciocultural (reconegut per INCANOP). Curs d’inici.......................................

! Educador especialitzat (Flor de Maig, Girona o Navarra). Curs d’inici..............................

! Diplomat (b) en: ...................................................................................Curs d’inici ...........

! Llicenciat (c) en:................................................................................... Curs d’inici ..........

! Cap d’aquestes titulacions (d)

La seva experiència professional en tasques pròpies d’educació social es la que acredita en la

documentació adjunta (en els casos de formació acadèmica “a”, “b”, “c” o “d”).

SOL∙LICITA:

La seva admissió en el Col∙legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

                                                                                                         Signatura:

....a..........de....................de............

El/la sotasignant declara que les dades expressades són correctes.

PRESIDENT DE LA JUNTA DE GOVERN PROVISIONAL DEL CEESC
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER LA SOL∙LICITUD D’INSCRIPCIÓ:

" Full de sol∙licitud d’inscripció degudament complimentat

" Original i còpia del DNI

" Acreditació de la formació acadèmica (apartat 1)

" Acreditació de l’experiència professional (apartat 2)

" Pagament dels drets de sol∙licitud d’inscripció: 1000 ptes.

1.- PER ACREDITAR LA FORMACIÓ ACADÈMICA cal presentar la següent documentació*:

" Fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol.

" En el cas que l’obtenció del títol sigui posterior al curs 1993/1994: certificat de notes o certificat del centre on consti l’any d’inici dels
estudis.

2.- PER ACREDITAR L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (en el cas de tenir formació acadèmica “a”, “b”, “c”, “d”), has de considerar
que s’ha d’acreditar una experiència professional:

a) amb Formació específica: 3 anys en els 10 anteriors (del 23-11-86 al 22-11-96).

b) amb Diplomatura: 5 anys en els 15 anteriors (del 23-11-81 al 22-11-96).

c) amb Llicenciatura: 3 anys en els 10 anteriors (del 23-11-86 al 22-11-96).

d) en cap d’aquestes titulacions: 10 anys en els 20 anteriors (del 23-11-76 al 22-11-96).

DOCUMENTS A PRESENTAR: Per acreditar la experiència s’ha de fer esment del temps de treball i la tasca desenvolupada (específica de
l’educació social).

La acreditació del temps treballat es pot fer amb la següent documentació:

" Certificat/s de la/les empresa/es on consti el temps treballat.

" Còpia compulsada del/dels contracte/es i nòmines.

" En cas de treball per compte propi: còpia compulsada de l’IAE i dels autònoms.

" Qualsevol documentació que es cregui adient per a poder demostrar el temps treballat.

La tasca desenvolupada ha de ser específica de l’educació social i es pot acreditar amb:

" Certificat/s de la/les empresa/es especificant que s’han realitzat tasques d’educació social i dates d’inici i final de les mateixes.

" La professió que figuri en el/els contracte/es de treball o servei/s i última nòmina on consti antiguitat.

" Qualsevol documentació que es cregui adient per demostrar que s’han realitzat tasques específiques d’educació social.

Per acreditar l’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL, preguem omplir el FULL DE PERÍODES CONTRCTUALS que s’annexa:

" La Comissió d’Habilitació podrà demanar qualsevol altre document o prova que consideri adient.

" El CEESC farà públic un document elaborat per la Comissió d’Habilitació en el que s’establiran els criteris d’habilitació.

-----------------------------------

*La documentació aportada quedarà dipositada en el CEESC.


