
 

 
Full d’autobarem de mèrits (Torn lliure) 

(a puntuar segons el barem de l’annex 1 d’aquesta convocatòria, màxim en total, 10 punts) 
 
Cognoms i nom  
DNI 
 
EXPERIÈNCIA DOCENT (màxim 7,0000 punts) 
 

 
Nom Centre 

 
Dies 

 
Mesos  

 
Anys 

 
Puntuació 

1.1 En especialitat del cos en centres docents i serveis educatius de titularitat 
municipal, del Consorci d’Educació de Barcelona. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
1.2 En especialitats de cossos diferents en centres docents i serveis educatius de 
titularitat municipal, del Consorci d’Educació de Barcelona. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
1.3 En especialitats mateix nivell educatiu en altres centres 
     
     
     
     
     
     
     
     
1.4 En especialitats de diferent nivell educatiu en altres centres 
     
     
     
     
     
     
 
                                                                                             TOTAL 

 

 
 
 



 

 
FORMACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL (màxim 4,0000 punts) 
 

        
Formació 

  
Puntuació

2.1 Expedient acadèmic 
  
  
  
  
2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris 
  
  
  
2.3 Altres titulacions 
  
  
  
2.4 Titulacions d’ensenyament de règim especial i de formació professional específica 
  
  
  
2.5 Formació permanent 
  
  
  
 
                                                                                            TOTAL 

 
 

 
ALTRES MÈRITS (màxim 2,0000 punts) 
 

 

Formació 
  

Puntuació
3.1 Pel diploma de català nivell D ... 
  
  
3.2 Funcions específiques 
  
  
3.3 Títol d’esportista (exclusivament per l’especialitat d’educació física) 
  
  
3.4 Per superar fase oposició convocatòria anterior 
  
  
  
3.5 Per activitats de formació impartida 
  
  
 
                                                                                           TOTAL 
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