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CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT D’EST UDIS 

CATALANS  MAIG 2018 

Llista provisional de persones admeses i de persone s que han d’aportar o 

esmenar documentació 

  
 
Persones admeses 
 

20042657C 
20852519Y 
20900889F 
21009950W 
38855495P 
38859553H 
39354596D 
39716855H 
39923607T 
40562950N 
40885074K 
41536646A 
41553296R 
41575188C 
43136982E 
43181449F 

43183784L 
43194302A 
43211672P 
43573223E 
46147628Z 
46464468Y 
46773031R 
46965766L 
47108668E 
47163285Z 
47418299G 
47675808M 
47686023P 
47687329A 
47694542V 
47702137E 

47825906M 
47848189R 
47849352Z 
47852197F 
47887242T 
47887785Z 
47900184Q 
47904840A 
47937121S 
47958240C 
48290156T 
48605580W 
52309145S 
53396175L 
53727038G 
Y5915387P 

 

Persones que han d’aportar o esmenar documentació 
 
112921277 Falta documentació (certificació coneixements superiors de català i informe 

professor) 
13CE00277 Falta documentació (certificació coneixements superiors de català) 
20235593D Falta documentació (certificació coneixements superiors de català) 
21686081W Falta documentació (titulació requerida) 
33952151b Falta documentació (titulació requerida i informe professor) 
39377086M Cal esmenar documentació (currículum) i falta documentació (certificació 

coneixements superiors de llengua catalana i informe professor) 
39385980K Falta documentació (informe professor i unitat didàctica) 
39397732C Falta documentació (informe professor) 
39688039K Falta documentació (titulació requerida) 
40359869K Falta documentació (unitat didàctica) 
40562260N Falta documentació (currículum, carta de motivació, unitat didàctica) 
41578799C Falta documentació (titulació requerida, certificació coneixements superiors de 

català, currículum, carta de motivació i unitat didàctica) 
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43221945T Cal esmenar documentació (sol·licitud incompleta) i falta documentació 

(titulació requerida, certificació coneixements superiors de català, currículum, 
carta de motivació) 

43448517E Falta documentació (unitat didàctica) 
43528298Q Falta documentació (certificació coneixements superiors de català) 
43550617W Falta documentació (informe professor) 
43692536B Falta documentació (titulació requerida, informe professor i unitat didàctica) 
45721240T Falta documentació (informe professor) 
46480860E Falta documentació (certificació coneixements superiors de català i unitat 

didàctica) 
46968462R Falta documentació (currículum, carta de motivació i unitat didàctica) 
46988732P Falta documentació (certificació coneixements superiors de català i informe 

professor) 
47113307S Falta documentació (titulació requerida) 
47162872S Falta documentació (informe professor) 
47708840D Falta documentació (certificació coneixements superiors de català i unitat 

didàctica) 
47790573T Falta documentació (titulació requerida, certificació coneixements superiors de 

català, carta de motivació, informe professor i unitat didàctica) 
47823542X Falta documentació (informe professor) 
47929639P Falta documentació (informe professor) 
48104551M Falta documentació (informe professor) 
48168425P Falta documentació (informe professor) 
48676985S Falta documentació (titulació requerida, certificació coneixements superiors de 

català, currículum, carta de motivació i unitat didàctica) 
52771460F Falta documentació (currículum, carta de motivació, informe professor i unitat 

didàctica) 
73569577Y Falta documentació (carta de motivació, informe professor i unitat didàctica) 
74359691R Falta documentació (titulació requerida, certificació coneixements superiors de 

català, currículum, carta de motivació i unitat didàctica) 
76958358J Falta documentació (unitat didàctica) 
77907754S Falta documentació (titulació requerida, certificació coneixements superiors de 

català, informe professor) 
79280081R Falta documentació (titulació requerida i certificació coneixements superiors de 

català) 
 
Persones que han enviat la sol·licitud fora de term ini 
 
22588794B 
43632701E 

 
 
 
 
 
 
 
 
Josep-Anton Fernàndez Montolí 
Director de l’Àrea de Llengua i Universitats 
 
Barcelona, 18 de maig del 2018 


