R/N: Y0403/G872

Full d’autobarem de mèrits del procediment d’ingrés
Dades personals
Cognoms i nom

DNI, NIE o passaport

1. Experiència docent (puntuació màxima: 7 punts)
1.1. En especialitats del mateix cos en centres públics
Destinacions

Data de presa
de possessió

Data de
cessament

Temps de
serveis

(Centre i localitat)

(dia/mes/any)

(dia/mes/any)

(anys/mesos/dies)

A

B

A

B

A

B

Total 1.1.

1.2. En especialitats de diferents cossos en centres públics
Destinacions

Data de presa
de possessió

Data de
cessament

Temps de
serveis

(Centre i localitat)

(dia/mes/any)

(dia/mes/any)

(anys/mesos/dies)

Total 1.2.
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1.3. En especialitats del mateix nivell educatiu en altres centres
Destinacions

Data de presa
de possessió

Data de
cessament

Temps de
serveis

(Centre i localitat)

(dia/mes/any)

(dia/mes/any)

(anys/mesos/dies)

Total 1.3.
La columna B l’ha d’emplenar el tribunal.
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1.4. En especialitats de diferent nivell educatiu en altres centres
Destinacions

Data de presa
de possessió

Data de
cessament

Temps de
serveis

(Centre i localitat)

(dia/mes/any)

(dia/mes/any)

(anys/mesos/dies)

A

B

A

B

Total 1.4.
Total apartat 1

2. Formació acadèmica (puntuació màxima: 5 punts)
2.1. Expedient acadèmic del títol al·legat
2.2. Postgraus, doctorats i premis extraordinaris
2.2.1. Certificat o diploma acreditatiu d’estudis avançats
2.2.2. Títol de doctor/a
2.2.3. Premi extraordinari en el doctorat
2.3. Altres titulacions universitàries
2.3.1. De primer cicle
2.3.2. De segon cicle
2.4. Titulacions de règim especial i de formació professional inicial
2.4.1. Titulacions professionals de música o dansa
2.4.2. Certificat de nivell avançat o equivalent d’escoles oficials d’idiomes
2.4.3. Titulacions de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny
2.4.4. Titulacions de tècnic/a superior de formació professional o equivalent
2.4.5. Titulacions de tècnic/a esportiu/iva superior
Total apartat 2

3. Altres mèrits (puntuació màxima: 2 punts)

A

B

3.1. Formació permanent
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3.1.1. Cursos de formació permanent i perfeccionament (no inferior a 3 crèdits)

La columna B l’ha d’emplenar el tribunal.
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B

A

3.1.2. Cursos de formació permanent i perfeccionament (no inferior a 10 crèdits)

3.2. Activitats de formació impartida

3.3. Certificat de nivell superior de català (C2)
3.4. Domini de llengües estrangeres
3.4.1. Per cada certificat de nivell C1 d’una llengua estrangera

3.4.2. Per cada certificat de nivell C2 d’una llengua estrangera

3.5. Puntuació igual o superior a 6 en la prova de la fase d’oposició del procediment d’ingrés lliure en una
especialitat del mateix cos al que ara es presenta
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Total apartat 3

Puntuació total (puntuació màxima: 10 punts)

A

B

Total apartats
Cadascun dels mèrits al·legats que puntua cal adjuntar del document justificatiu corresponent que s’especifica a l’annex corresponent al procediment
d’ingrés lliure i de reserva d’aspirants amb discapacitat de la resolució de convocatòria, si el mèrit no consta especificat al registre informàtic del Departament
d’Educació. Només puntuen els mèrits que s’al·leguin en el període que el tribunal estableixi, degudament justificats.

La columna B l’ha d’emplenar el tribunal.
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