
ANNEX III 
AUTOBAREM

ALUMNE/ALUMNA

GRAU

CICLE FORMATIU

FAMÍLIA PROFESSIONAL

A) QUALIFICACIÓ EXPEDIENT ACADÈMIC (màxim 10 punts) 

B) ALTRES MÈRITS (màxim 1,20 punts)

B.1. Altres titulacions de cicles formatius de formació professional
de grau superior o equivalents, diferents d'aquella per la qual s'opta
al premi 0,10 punts per cada titulació.

Màxim 0,30 punts

Cicle formatiu i família professional

Cicle formatiu i família professional

Cicle formatiu i família professional

B.2 Títols o certificats de cursos d'idiomes, cursos relacionats amb
la família professional per la que opta i hores de formació.

En este sentit només es consideraran els ensenyaments oficials i els
cursos impartits per centres oficials. En este apartat es consideraran
com a hores de formació les corresponents a altres titulacions que
estan acabades, no incloses en l'apartat anterior (b.1).

Només es considerarà la de nivell superior que presente la persona
participant.

Màxim 0,40 punts

Nivell Bàsic A2 (0,02 punts)

Nivell Intermedi B1 (0,05 punts)

Nivell Superior B2 ( 0,10 punts)

Nivell Avançat C1 (0,15 punts)

Nivell Avançat C2 (0,20 punts)

Cursos formació Administració, Universitat 
(0,02 punts)

Cursos formació centres oficials (0,01 punts)

B.3.  Experiència  laboral  en  aquells  treballs  relacionats  amb
l'especialitat de la família professional per la qual es presenta: 0,01
punts per cada període de 15 dies reflectits en l'informe de la vida
laboral, expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Màxim 0,30  punts

Empresa i període

B.4. Beques de formació (excloses les beques d'accés a l'estudi i
mobilitat), 0,02 punts per cada beca. 

Màxim 0,10 punts
B.5 Treballs d'investigació, premis, publicacions relacionats amb la
família professional cursada i altres mèrits.

Màxim 0,10 punts

TOTAL apartat B

AUTOBAREMACIÓ
FINAL (A +B)
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Observacions

No seran tinguts en compte els mèrits no al·legats por la persona participant, així com aquells  l'acreditació documental dels quals no
haja sigut aportada de conformitat con el que disposa la convocatòria a què pertany esta autobaremació de mèrits. 

Els mèrits al·legats en esta autobaremació aniran acompanyats de la documentació acreditativa que justifique segons les bases de la
convocatòria.

______________________,  _______ de _______________ de _______ .

Signatura de la persona participant

Signat:
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