
(1)L'Autobaremació  ha d'emplenar-se  pel propi sol·licitant, autodesigna-nos-en punts en funció de l'experiència  i
formació descrita en el Currículum. Aquest document ha d’ajuntar-se  a la Sol·licitud i al Currículum. La falsedat en les
dades donarà lloc a l'exclusió  del procés de selecció.

AUTOBAREMACIÓ (1) 

LLOC SOL·LICITAT:  TREBALLADOR/A SOCIAL  PROJECTE  INFRAVIVENDA CALA 

MAJOR- SANT AGUSTÍ DE L'EDUSI PLA LITORAL DE PONENT 

CATEGORIA: TÉCNIC DE GRAO MITJÀ 

1. EXPERIÈNCIA COM O TREBALLADOR/A SOCIAL. MÀXIM 4,5 PUNTS

2. Mèrits a valorar:    Punts Total punts 

3. 1.1.Serveis prestats a qualsevol administració pública exercint funcions

de naturalesa o contingut tècnic anàlogues a la de la plaça convocada:

0.10 per mes fins a un màxim de 2 punts

1.2.Serveis prestats en el sector públic (que no siguin administracions 

públiques) exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues 

a la de la plaça convocada:  

0.07 punts per mes fins a un màxim d'1,5 punts 

1.3.Serveis prestats en l'empresa privada exercint  funcions de naturalesa 

o de contingut tècnic anàlogues a les de la plaça convocada:

0.05 punts per mes fins a un màxim d'1 punt.

2. FORMACIÓ. MÀXIM 3,5 PUNTS

Punts Total Punts 

2.1 Cursos de formació. MÀXIM 1 PUNT 

L'hora d'aprofitament  es valora amb: 0,005 punts 

L'hora d'assistència  es valora amb: 0,002 punts 

2.2. Titulacions acadèmiques oficials. MÀXIM 2,5  PUNTS 

2.2.1 Estudis de postgrau  

Per cada 25 hores: 0.05 punts. 

Màxim 1 punt.  

2.2.2. Estudis universitaris relacionats amb les funcions a 

desenvolupar en el projecte. 

Per cada titulació acadèmica universitària: 0.5 punts.  

Màxim 1 punt 

2.2.3. Estudis no universitaris relacionats amb les funcions a 

desenvolupar. 

Per cada titulació acadèmica de tècnic superior de formació 

professional o equivalent: 0.25 punts.  

Màxim 0.5 punts. 

TOTAL PUNTS 

Palma  a de de 2019 Fdo. 



(1)L'Autobaremació  ha d'emplenar-se  pel propi sol·licitant, autodesigna-nos-en punts en funció de l'experiència  i
formació descrita en el Currículum. Aquest document ha d’ajuntar-se  a la Sol·licitud i al Currículum. La falsedat en les
dades donarà lloc a l'exclusió  del procés de selecció.

1. 1. RELACIÓ DE DOCUMENTS ASSOCIATS ALS MÈRITS PER L'EXPERIÈNCIA

LABORAL. MÀXIM 4,5 PUNTS. 

L'experiència  s'acreditarà  segons figuri  en l'Informe de Vida Laboral expedit per la Seguretat 

Social a més de   qualsevol altre document ajustat a dret on  s'acreditin els treballs realitzats, el 

temps, la categoria i les funcions exercides. Les fraccions no seran computades.  

1.1. Serveis prestats en l'administració  pública, sector públic (que no siguin 

administracions públiques) i sector privat, exercint funcions de naturalesa o de 

contingut tècnic anàlogues a la de la plaça convocada.  

       Puntuació administració pública:  0.10 punts per mes fins a un màxim de 2 punts 

       Puntuació sector públic: 0.07 punts per mes fins a un màxim d'1,5 punts 

       Puntuació sector privat: 0.05 punts per mes fins a un màxim d'1 punt. 

Entitat Núm. 

Docum. 

Pàg. 

des 

de 

Pàg. 

fins a 

Mesos Total 

punts 

TOTAL 

 X 0.10 =  punts  ADMINISTRACIÓ PÚBLICA TOTAL MESOS: 

(màxim 2)  

SECTOR PÚBLIC:           X 0.07 = punts  (màxim 1,5) 

SECTOR PRIVAT           X 0.05 = punts  (màxim 1) 



(1)L'Autobaremació  ha d'emplenar-se  pel propi sol·licitant, autodesigna-nos-en punts en funció de l'experiència  i 
formació descrita en el Currículum. Aquest document ha d’ajuntar-se  a la Sol·licitud i al Currículum. La falsedat en 
les dades donarà lloc a l'exclusió  del procés de selecció.

NO ESCRIURE, ESPAI RESERVAT PER Al TRIBUNAL 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA TOTAL MESOS:        X 0.10 = punts  ( màxim 2)  

SECTOR PÚBLIC: X 0.07 = punts  (màxim 1,5) 

SECTOR PRIVAT:          X 0.05 = punts  (màxim 1) 

 TOTAL PUNTS EXPERIÈNCIA LABORAL =          (MÀXIM 4,5) 

2. RELACIÓ DE DOCUMENTS ASSOCIATS Als MÈRITS DE FORMACIÓ.

MÀXIM 3,5 PUNTS

S'haurà d'acreditar  tota la formació relacionada amb la plaça objecto de valoració. 

2.1 Cursos de Formació. Màxim 1 punt. 

Els crèdits d'aprofitament  suposen els de assistència, és a dir , no són acumulatius  l'assistència  

i aprofitament. Un crèdit equival a 10 hores de formació 

L'hora d'aprofitament  es valora amb: 0,005 punts 

L'hora d'assistència  es valora amb: 0,002 punts. 

DENOMINACIÓ 

Núm. 

Docum 

Pàg. 

des de 

Pàg. 

fins a 

Hores 

aprove 

Hores 

assisteixen 

Total 

punts 

TOTAL 



(1)L'Autobaremació  ha d'emplenar-se  pel propi sol·licitant, autodesigna-nos-en punts en funció de l'experiència  i 
formació descrita en el Currículum. Aquest document ha d’ajuntar-se  a la Sol·licitud i al Currículum. La falsedat en les 
dades donarà lloc a l'exclusió  del procés de selecció.

2.2 Titulacions acadèmiques oficials. Màxim 2,5  punts 

Es valoraran les titulacions del mateix nivell acadèmic o superior o de nivell inferior, a les 

exigides com a requisits, sense que en cap cas es pugui valorar l'acreditada com a requisit. 

2.2.1. Estudis de Postgrau. Per cada 25 hores: 0.05 punts. Màxim 1 punt. 

DENOMINACIÓ 

Núm. 

Docum 

Pàg. 

des de 

Pàg. 

fins a 

Núm. 

Hores 

TOTAL HORES 

TOTAL HORES  =            X 0.05 = punts  (màxim 1) 

NO ESCRIURE, ESPAI RESERVAT PER Al TRIBUNAL 

TOTAL HORES  =            X 0.05 = punts  (màxim 1) 

  X 0.005 = punts  TOTAL HORES APROFITAMENT =

TOTAL HORES ASSISTÈNCIA SECTOR  = X 0.002 = punts  

TOTAL PUNTS (màxim 1) 

NO ESCRIURE, ESPAI RESERVAT PER Al TRIBUNAL 

TOTAL HORES APROFITAMENT =   X 0.005 = punts  

TOTAL HORES ASSISTÈNCIA SECTOR  = X 0.002 = punts  

 TOTAL PUNTS (màxim 1) 



(1)L'Autobaremació  ha d'emplenar-se  pel propi sol·licitant, autodesigna-nos-en punts en funció de l'experiència  i
formació descrita en el Currículum. Aquest document ha d’ajuntar-se  a la Sol·licitud i al Currículum. La falsedat en les
dades donarà lloc a l'exclusió  del procés de selecció.

        2.2.2. Estudis universitaris relacionats amb les funcions a desenvolupar en el projecte. 

Per cada titulació acadèmica universitària: 0.5 punts. Màxim 1 punt 

DENOMINACIÓ 

Núm. 

Docum 

Pàg. 

des de 

Pàg. 

fins a 

Punts 

    TOTAL  ESTUDIS UNIVERSITARIS   = X 0.5= punts  (màxim 1) 

NO ESCRIURE, ESPAI RESERVAT PER Al TRIBUNAL 

     TOTAL  ESTUDIS UNIVERSITARIS   = X 0.5=           punts  (màxim 1) 

2.2.3. Estudis no universitaris relacionats amb les funcions a desenvolupar. 

Per cada titulació acadèmica de tècnic superior de formació professional o equivalent: 0.25 

punts. Màxim 0.5 punts. 

DENOMINACIÓ 

Núm. 

Docum 

Pàg. 

des de 

Pàg. 

fins a 

Punts 

 TOTAL  ESTUDIS NO UNIVERSITARIS   =  X 0.25= punts (màxim 0.5) 

NO ESCRIURE, ESPAI RESERVAT PER Al TRIBUNAL 

     TOTAL  ESTUDIS NO UNIVERSITARIS   = X 0.25= punts  (màxim 0.5) 

TOTAL FORMACIÓ= PUNTS(MÀXIM 3,5) 
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