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CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ COM A PERSONAL LABORAL FIX DE 
MESTRE/A D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 
FULL D’AUTOBAREM - FASE DE CONCURS 

 
COGNOMS, NOM: ______________________________________________ 

DNI: _______________________ 

 
Segons el punt 13.B de les bases reguladores que regeixen la convocatòria per a la 
contractació com a personal laboral fix de MESTRE/A D’EDUCACIÓ INFANTIL, els mèrits 
alꞏlegats són els següents: 
 

a. SERVEIS PRESTATS (60%) (puntuació màxima 60,00 punts) 
 
a.1) Per a serveis prestats a l’entitat convocant o ens depenent a la mateixa, amb la 
mateixa categoria professional laboral i ocupant llocs de treball similar al convocat: fins 
al 2006 a 0,250 per mes, de l’1/1/2007 al 31/12/2015 a 0,500 per mes, de l’1/1/2016 a 
la data de la convocatòria a 1,000 per mes. 

 
ADMINISTRACIÓ MESOS 

COMPLETS 
PUNTUACIÓ 

   
   

                                                                              TOTAL  
 

a.2) Per a serveis prestats a l’Administració pública local o ens depenent a la mateixa, 
amb la mateixa categoria professional laboral i ocupant llocs de treball similar al 
convocat: fins al 2006 a 0,166 per mes, de l’1/1/2007 al 31/12/2015 a 0,333 per mes, de 
l’1/1/2016 a la data de la convocatòria a 0,666 per mes. 
 
ADMINISTRACIÓ MESOS 

COMPLETS 
PUNTUACIÓ 

   
   
   

                                                                              TOTAL  
 
a.3) Per a serveis prestats a l’Administració pública diferent a la local o ens depenent de 
la mateixa, amb la mateixa categoria professional laboral i ocupant llocs de treball similar 
al convocat: fins al 2006 a 0,055 per mes, de l’1/1/2007 al 31/12/2015 a 0,111 per mes, 
de l’1/1/2016 a la data de la convocatòria a 0,222 per mes. 
 
ADMINISTRACIÓ MESOS 

COMPLETS 
PUNTUACIÓ 

   
   
   

                                                                              TOTAL  
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a.4) Per serveis prestats com a professional per compte propi o aliè, amb la mateixa 
categoria professional laboral i ocupant llocs de treball similar al convocat: fins al 2006 
a 0,025 per mes, de l’1/1/2007 al 31/12/2015 a 0,050 per mes, de l’1/1/2016 a la data 
de la convocatòria a 0,100 per mes. 
 
ADMINISTRACIÓ MESOS 

COMPLETS 
PUNTUACIÓ 

   
   
   

                                                                              TOTAL  
 
b. FORMACIÓ (40%) (puntuació màxima 40,00 punts) 
 
b.1) Titulació reglada, a més de l’establerta com a requisit mínim, relacionada amb les 
tasques a desenvolupar: Títol de màster oficial a 10,00 punts, Títol de postgrau a 8,00 
punts, Curs d’especialització universitari a 6,00 punts. 
 
TITULACIÓ PUNTUACIÓ 
  
  
  

                                                        TOTAL  
 
b.2) Només es valoraran els cursos de formació realitzats els últims 10 anys i relacionats 
amb  les funcions a desenvolupar impartits per administracions publiques, associacions 
municipalistes o organismes oficials sobre matèries relacionades amb les funcions 
pròpies de la plaça que es convoca o relacionades amb l’exercici de la mateixa: cursos 
entre 3 h i 29 h a 2,00 punts per curs, cursos entre 30 h i 99 h a 3,00 punts per curs, 
cursos de 100 h o més a 4,00 punts per curs. 
 
NOM DEL CURS HORES 

DURADA 
PUNTUACIÓ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                                                              TOTAL  
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b.3) Català. Certificat de coneixements de llengua catalana superior a l’exigit com a 
requisit de participació a la convocatòria: 2,50 punts. 
 
CERTIFICAT CATALÀ PUNTUACIÓ 
  

 
b.4) Acreditació en Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(ACTIC): Nivell 1, certificat nivell bàsic, 2,00 punts, Nivell 2, certificat nivell mitjà, 4,00 
punts, Nivell 3, certificat nivell superior, 6,00 punts 
 
CERTIFICAT ACTIC PUNTUACIÓ 
  

 
La Pobla de Segur, a         de                                 de 2023 
 
Signatura 
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