ANEXO V
FULL D'AUTOBAREMACIÓ DELS MÈRITS ACADÈMICS I PROFESSIONALS
DNI

Primer cognom

Segon cognom

Nom

Telèfon 1

Telèfon 2

Domicili a efectes de notificació

Localitat

Província

CP

Correu electrònic
(Escriga amb lletra clara l’adreça, respectant si escau majúscules y minúscules)

A. MÈRITS PROFESSIONALS
A.1. TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

ANYS

X

PUNTUACIÓ

A.1.1. Per cada any complet de serveis efectius prestats en la situació de servei actiu com a funcionari/a de carrera que sobrepassen els cinc anys exigits com a
requisit.

1

a) Al centre la direcció del qual sol·licita.
b) En altres centres en els cossos i nivells educatius - corresponents al centre a la direcció del qual opta el
candidat.

0,5

c) En altres cossos y centres docents diferents del nivell educatiu i règim del centre a la direcció del qual
opta la persona candidata.

0,25

A.1.2. Tindre destinació definitiva en el centre la direcció del qual es sol·licita.

5

A.1.3.Per pertànyer als cossos de catedràtics d'Arts Plàstiques i Disseny, Música i Arts Escèniques

2

TOTAL A.1. TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
A.2. EXPERIÈNCIA DIRECTIVA O DE COORDINACIÓ

ANYS

X

(máxim 15 punts)

PUNTUACIÓ

A.2.1. Per cada any com a director / a en centres docents públics.

1

a) Al centre la direcció del qual es sol·licita.

0,80

b) En altres centres.
A.2.2. Per cada any en altres càrrecs directius, vicedirector/a, secretari/a, cap d’estudis:
a) En el centre la qual direcció se sol·licita.

0,75

b) En altres centres.

0,50

A.2.3. Per cada any com a cap de departament:
a) En el centre la qual direcció se sol·licita.

0,30

b) En altres centres.

0,15

A.2.4. Per cada any com a membre de les comissions acadèmiques de l'ISEACV, com a membre dels grups de treball d'investigació o de formació del professorat
de l'ISEACV, com a coordinador/a de màster en ensenyances artístiques o com a coordinador/a de mobilitat (Erasmus)
a) En el centre la qual direcció se sol·licita.

0,20

b) En altres centres.

0,10
TOTAL A.2. EXPERIÈNCIA DIRECTIVA O DE COORDINACIÓ

(màxim 15 punts)

TOTAL A. MÈRITS PROFESSIONALS
(màxim 25 punts)

B. FORMACIÓ ACADÈMICA

Titulació/s que aporta

PUNTUACIÓ

B.1. Per cada diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o títols declarats
equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura,
arquitectura o enginyeria, diferents dels al·legats per a l'ingrés en el cos al qual
pertany la persona candidata. 0,5 punts

B.2. Per cada Títol de Grau, 0,75 punts

B.3. Per cada títol de llicenciatura, enginyeria superior, arquitectura o títols declarats
legalment equivalents, distints dels al·legats per a l’ingrés en el cos al qual pertany la
persona candidata, 1 punt

B.4. Pel grau de doctor/a, 2 punts
B.5. Per premi extraordinari de doctorat, 1 punt

B.6. Per cada títol oficial de màster universitari o de màster en ensenyances artístiques, 0,5 punts

B.7. Per titulacions d’ensenyances de Règim Especial, Formació Professional y altres
diplomes:
Es valoraran les titulacions atorgades per les Escoles Oficials d’Idiomes, conservatoris
professionals de Música i Dansa i Escoles d’Arts Plàstiques i Disseny, conformement
a la següent escala:
Música i Dansa, grau mitjà: 0,25 punts.
Ensenyança d’Idiomes, certificat Nivell Intermedi: 0,25 punts.
Ensenyança d’Idiomes, certificat Nivell Avançat: 0,5 punts.
Per cada títol de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny: 0,5 punts.
Per cada títol de tècnic superior de Formació Professional: 0,5 punts.

(màxim 2 punts)

B.8.1. Pel diploma de Mestre de Valencià. 4 punts.
B.8.2. Pel Certificat de nivell C2 de Coneixements de Valencià. 4 punts.
B.8.3. Pel Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià. 2 punts.
B.9. Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera que acredite
una competència lingüística de, almenys un nivell B2 del Marc Europeu de Referència
per a les Llengües: 2 punts

TOTAL B. FORMACIÓ ACADÈMICA

(màxim 5 punts)

C. ALTRES MÈRITS (afegir tants fulls com siguen necessàries per a completar la relació de mèrits)
C.1. Per assistència a cursos, jornades o altra modalitat de formació convocats per les administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre, quan
hagen sigut homologats o reconeguts per les citades administracions educatives, així com els organitzats o per universitats, relacionats amb la gestió i direcció
de centres educatius o la gestió de la qualitat. 0,15 punts cada 10 hores.

TÍTOL

HORES

PUNTUACIÓ C.1.
(màxim 3 punts)
C.2. Per haver participat com a ponent en activitats de formació sobre gestió y direcció de centres i gestió de la qualitat. 0,20 punts cada 10 hores.

TÍTOL

HORES

PUNTUACIÓ C.2.

(màxim 3 punts)

C. OTROS MÉRITOS (afegir tants fulls com siguen necessàries per a completar la relació de mèrits)
C.3. Per assistència, impartició o coordinació a cursos, jornades o altra modalitat de formació, inclosa la formació en centres, convocats per les Administracions
educatives, per institucions sense ànim de lucre, quan hagen sigut homologats o reconeguts per les citades administracions educatives, així com els organitzats
o per universitats, relacionats amb aspectes científics o didàctics de l'especialitat del/ de la candidata/a o bé amb l’organització escolar, les noves tecnologies,
la psicopedagogia i sociologia de l'educació o la salut laboral (d'àrea o generals). 0,10 punts cada 10 hores.

TÍTOL

HORES

PUNTUACIÓ C.3.
(màxim 1 punt)

TOTAL C1+C2+C3 ALTRES MÈRITS

C. ALTRES MÈRITS (baremats per la comissió)
C.4. Per haver participat en programes d’investigació educativa o haver obtingut un premi d'investigació i innovació educativa relacionat amb la gestió i direcció de centres educatius i gestió de la qualitat en centres educatius. (fins a 2 punts)
RELACIONAR:

C. ALTRES MÈRITS (afegir tants fulls com siguen necessàries per a completar la relació de mèrits)
C.5. Per publicacions o mèrits artístics relacionades amb l’àrea d’especialitat de la persona aspirant. (fins a 2 punts)
RELACIONAR PER ORDRE CRONOLÒGIC:

C.6. Per publicacions relacionades amb la gestió i direcció de centres o la gestió de la qualitat. (fins a 2 punts)
RELACIONAR:

TOTAL C4 + C5 + C6 ALTRES MÈRITS:
(barema la comissió)

TOTAL AUTOBAREMACIÓ A + B + C (1+2+3+4):

TOTAL BAREM:
(Completa la comissió)

(Signatura electrònica de la persona aspirant)

