
 ANNEX II  

AUTOBAREMACIÓ 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms  
DNI   
 

1.- Experiència professional (fins 10 punts) 

Entitat, empresa 
o període per 
compte propi 

Lloc de treball Data d’inici Data de 
finalització PUNTS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Entitat, empresa o 
període per compte 

propi 
Lloc de treball Data d’inici Data de 

finalització PUNTS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Resultat CRITERI 1:  _______PUNTS 



2.- Cursos de formació i perfeccionament (fins 7 punts) 

Centre que 
imparteix la 

formació 
Nom del curs Núm. d´hores PUNTS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Resultat CRITERI 2:  _______ PUNTS 

 



3.- Titulació específica 

Titulació específica PUNTS 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Resultat CRITERI 3:  _______ PUNTS 

 

TOTAL PUNTS: _____________ PUNTS 

 

Data _________________________ 

 

 

Signat ____________________________ 
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