ANNEX V. GUIA PER EMPLENAR EL BAREM CURRICULAR - AUTOAVALUACIÓ

1. INTRODUCCIÓ
Les persones aspirants han de realitzar la pròpia autoavaluació dels mèrits corresponents
a l’activitat acadèmica, científica i docent mitjançant el document d’Excel Annex IV.
Barem curricular – Autoavaluació Grup professional 1 (BCA) que trobaran a la plataforma
e-PIC (Plataforma d’Inscripció a la Convocatòria) durant el procés de presentació de
sol·licituds.
S’ha de complimentar un BCA per a cadascuna de les referències de les places a les
quals es vol presentar, sempre i quan les referències a les quals s’opta tinguin requisits i
aspectes a valorar diferents.
Únicament es prenen en consideració els requisits i mèrits assolits i presentats en la data
de finalització del termini de presentació de la sol·licitud.
No puntua en el BCA la titulació requerida pel lloc de treball al que s’opta. Tampoc
puntuen les titulacions acadèmiques de nivell inferior respecte el lloc de treball convocat.
Es valora només el nivell més alt dels diferents nivells d’un mateix coneixement.
Les dades introduïdes al BCA han d’estar degudament acreditades pels títols o certificats
corresponents.

2. DADES IDENTIFICATIVES
Cal identificar el BCA complimentant adequadament els apartats següents:
- Nom i cognoms
- Referència de la plaça a la qual opta. (La podeu trobar a l’Annex I. Llistat de places
de les convocatòries d’oferta pública d’ocupació 2019 – 2020 i taxa de reposició
2019)
- Data de realització del BCA

3. VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT ACADÈMICA I PROFESSIONAL
- Apartat Formació reglada: cal indicar el número total de certificats obtinguts per a cada
subapartat que no s’hagin presentat per acreditar el requisit sol·licitat per a la referència
a la que s’opta.
- Apartat Formació d’actualització de coneixements: es divideix en 2 apartats en funció
de la data de realització d’aquesta formació:
- Del 2010 al 2021 (fins a la data del termini de presentació de sol·licituds)
- Anterior al 2010
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Els subapartats són els mateixos per a cada període discriminant les següents variables:


Formació tècnica indicada a l’apartat es valorarà de l’Annex I. Llistat de places
de les convocatòries d’oferta pública d’ocupació 2019 – 2020 i taxa de reposició
2019 i altra formació tècnica que les persones aspirants puguin aportar en relació
amb el lloc de treball al que opten (medicina basada en l’evidència,
epidemiologia clínica i estadística aplicades a dades sanitàries, gestió per
processos, metodologia de qualitat tècnica assistencial...)



Certificats de la formació tècnica en valor crèdit o valor hora. Cal indicar el
número total de crèdits o de hores segons el tipus de certificat a l’apartat que
correspongui. En els casos que en el certificat s’indiquin crèdits i hores, es
consignaran únicament els crèdits.



Formació complementària relacionada amb el lloc de treball (seguretat del
pacient, metodologia LEAN, prevenció d’infeccions, prevenció de riscos laborals,
comunicació, resolució de conflictes, treball en equip...): cal indicar el número
total d’hores de formació realitzada a l’apartat que correspongui.

- Apartat Assistència a congressos: cal indicar el número total de certificats dels
congressos als que s’ha assistit amb un màxim de 20 certificats (total 1 punt).
- Apartat Programes informàtics: cal indicar el número total de certificats dels programes:
SAP assistencial, ECAP, SAD.
- Apartat Idiomes: cal indicar el número total dels certificats d’idiomes dels nivells més
alts obtinguts. En el cas del Català, el nivell C no puntua al ser requisit.
- Apartat Participació en congressos, jornades, seminaris: cal indicar el número total de
certificats obtinguts per a cada subapartat.
- Apartat Publicacions: cal indicar el número total de publicacions a cada subapartat.
- Apartat Projectes de recerca: cal indicar el número total de projectes de recerca en
que hagi participat per a cada subapartat.
- Apartat Docència: cal indicar el número total de cursos acadèmics en el primer
subapartat i el número total d’hores en el segon subapartat.
- Apartat Altres mèrits: cal indicar el número total d’anys per comissió o societat.

Un cop complimentat el BCA, les persones aspirants l’hauran de pujar a la plataforma e-PIC
en format Excel, per poder confirmar la sol·licitud.
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4. VALIDACIÓ DEL BCA
Les persones validadores del Consorci Sanitari Integral (CSI) comprovaran que les dades que
les persones aspirants han indicat en el BCA estan correctament acreditades i puntuades,
validant la puntuació total obtinguda en la part de formació.
Les persones validadores del CSI inclouran les dades relatives a l’experiència professional. Es
tindran en compte els certificats d’empresa aportats per les persones aspirants corresponents
a l’experiència assolida fora del CSI on constin els períodes treballats amb la data d’inici i la
data fi i la categoria professional en la qual s’ha prestat servei juntament amb les funcions
realitzades si s’escau. Pels períodes treballats al CSI, no serà necessari aportar els esmentats
certificats a excepció de l’experiència indicada a es valorarà de l’Annex I. Llistat de places
de les convocatòries d’oferta pública d’ocupació 2019 – 2020 i taxa de reposició 2019.
La puntuació total del barem curricular serà la suma de la puntuació obtinguda en la part
de formació i de la puntuació obtinguda en la part de l’experiència.
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