DECLARACIÓ JURADA
(Funcions de mestre/mestra d’Educació Infantil)

En/Na .......................................................................................................amb DNI................., atès que
1

puc acreditar :
- Haver desenvolupat tasques docents durant més de 4 anys, abans del 27 de juliol de 2019
(Data de publicació del Decret 58/2019, de 26 de juliol, de modificació del Decret 60/2008, de 2 de
2

maig, pel qual s’ estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil ) a
centres que atenien menors de tres anys i que tenien autorització per al seu funcionament
independentment de quina era la normativa, docent o no, per la qual s'havia atorgada
l'esmentada autorització.
- Estar en possessió del títol de tècnic superior en educació infantil, mestre, psicòleg, pedagog,
psicopedagog o algun dels declarats professionalment equivalents per la normativa vigent a
qualsevol d'aquests.
Declaro sota jurament que em compromet a que en el termini de quatre anys i, sempre abans
del 28 de juliol de 2023 , complir el requisit d'haver cursat i aprovat un dels cursos convocats
per la Conselleria d'Educació i Formació Professional amb la finalitat que pugui prestar serveis
amb les funcions previstes per al personal a què es refereix l'article 11.1.a) del Decret 23/2020
de 31 de juliol, per qual s’aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits
mínims del centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB Núm. 135, d’1 d’agost de 2020) i
d’acord amb la Disposició transitòria tercera i cinquena de l’esmentat Decret.
..............................................................................,......d.............................................de 20......
(signatura)

SECCIÓ D’AUTORITZACIONS I REGISTRE DE CENTRES
DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
1
2

Adjuntar la documentació que acredita el que s’exposa.
La norma va ser derogada pel Decret 23/2020 de 31 de juliol..., però es cita pel fet que és la normativa on es va establir la
limitació temporal de l’experiència docent.
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