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R/N: 18122/OR00057 

Sol·licitud de valoració i full d’autobarem de mèrits del procediment d’ingrés 

 __________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

. 

Dades personals 
Cognoms i nom DNI, NIE o passaport 

Exposo 

1. Que he estat admès/esa per participar en el procés selectiu de l’any per a la selecció de places de funcionaris docents del

cos d , procediment d’ingrés, de

l’especialitat d_

2. Que he superat la fase d’oposició d’aquest procediment.

Sol·licito 
Que el tribunal admeti i valori els mèrits que s’especifiquen tot seguit, puntuats d’acord amb el barem de la Resolució de la convocatòria 

corresponent al procediment d’ingrés lliure i de reserva d’aspirants amb discapacitat, que al·lego en aquesta data. 

Lloc i data 

Signatura 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona). 
Finalitat: Ingrés a la funció pública docent. 
Legitimació: Exercici de poders públics. 
Destinataris: Administració educativa.  
Drets de les persones interessades: Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, oposar-se'n al tractament, i sol·licitar-ne la 
limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web protecció de dades

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 

Aquesta sol·licitud i l’annex s’han de lliurar en paper al tribunal en la data que us convoqui a aquest efecte. 

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/ingres-funcio-publica-docent.html


Annex 
Full d’autobarem de mèrits del procediment d’ingrés

1. Experiència docent (puntuació màxima: 7 punts)

Destinacions 
(Centre i localitat) 

Data de presa 
de possessió 
(dia/mes/any) 

Data de 
cessament 
(dia/mes/any) 

Temps de 
servei 
(anys/mesos/dies) 

Doc 
just1 Punts

1.1. En especialitats del mateix cos en centres públics 

1. Marqueu aquesta casella si presenteu documentació justificativa dels mèrits al·legats. 2/4 
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 Total 1.1. 

1.2. En especialitats de diferents cossos en centres públics 

Destinacions 
(Centre i localitat) 

Data de presa 
de possessió 
(dia/mes/any) 

Data de 
cessament 
(dia/mes/any) 

Temps de 
serveis 
(anys/mesos/dies) 

Doc 
just1

 Total 1.2. 

Destinacions 
(Centre i localitat) 

Data de presa 
de possessió 
(dia/mes/any) 

Data de 
cessament 
(dia/mes/any) 

Temps de 
serveis 
(anys/mesos/dies) 

Doc 
just1 Punts

1.3. En especialitats del mateix nivell educatiu en altres centres 

 Total 1.3. 

Punts



1.4. En especialitats de diferent nivell educatiu en altres centres 

Destinacions 
(Centre i localitat) 

Data de presa 
de possessió 
(dia/mes/any) 

Data de 
cessament 
(dia/mes/any) 

Temps de 
serveis 
(anys/mesos/dies) 

Doc 
just1 Punts

1. Marqueu aquesta casella si presenteu documentació justificativa dels mèrits al·legats. 3/4 
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 Total 1.4. 

Total apartat 1 

2. Formació acadèmica (puntuació màxima: 5 punts) Doc 
just1 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) Doc just1 Punts
3.1. Formació permanent

3.1.1. Cursos de formació permanent i perfeccionament (no inferior a 1 crèdit) 



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

1. Marqueu aquesta casella si presenteu documentació justificativa dels mèrits al·legats. 4/4 

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)

 Total apartats 

 
Cadascun dels mèrits al·legats i que puntuen, si no consten especificats ja al registre informàtic del Departament d’Educació, han d’anar acompanyats del 
document justificatiu que s’especifica a l’annex dels procediments d’accés de la resolució de convocatòria. 
Només es poden puntuar els mèrits que s’al·leguin en la data que el tribunal estableixi, degudament justificats.

Doc just1 Punts
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