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MODEL DE PRESENTACIÓ DE CURRÍCULUM VITAE 
 
 

 
1.- ÍNDEX 
 
 
 
2.- DADES PERSONALS 
 

• Nom i cognoms, DNI, data i lloc de naixement, lloc de residència, telèfons de contacte i e-mail de contacte. 
 
 
 
3.- MÈRITS ACADÈMICS 
 

• Llicenciatura/Grau:  matèria, universitat, any. 
• Qualificacions Llicenciatura/Grau:  excel·lents, premis extraordinaris, notables.  
• Màsters: nom del màster, lloc d'impartició, any, crèdits.  
• Tesi doctoral:  títol, universitat, any, nota, data de lectura, cum laude. 

 
 
 
4.- MÈRITS PROFESSIONALS 
 

• Títol d'especialista:  matèria, universitat, any. 
• Via d’obtenció del títol d’especialista:  MIR i altres vies (indicar quants), i SEMES (indicar si es 

posseeix). 
• Especificació de càrrecs en institucions, fins l’ac tualitat:  institució, càrrec, temps de durada. 
• Especificació detallada de l’experiència profession al1: institució, activitat, temps de durada i 

jornada.  
• Experiència en tècniques diagnòstiques i terapèutiq ues, fins l’actualitat:  institució, tècnica, 

temps de durada. 
• Experiència en relació al perfil de la plaça sol·li citada:  institució, activitat, temps de durada.  

 
 
 
5.- MÈRITS CIENTÍFICS 
 

• Comunicacions / Pòsters2: 
 

° Comunicacions orals o pòsters  en congressos  internacionals (ordenats per data i 
numerats) 
Cognoms i inicial del nom de tots els autors. Títol comunicació. En: títol oficial del Congrés. 
Referència completa si està publicat en revista mèdica o llibre de resums.  

° Comunicacions orals o pòsters  en congressos  nacionals  (ordenats per data i numerats)  
Cognoms i inicial del nom de tots els autors. Títol comunicació. En: títol oficial del Congrés. 
Referència completa si està publicat en revista mèdica o llibre de resums.  

                                            
1 Activitats professionals efectuades després de la residència. 
2 Cal fer les citacions bibliogràfiques  segons el model Vancouver .  

- (Exemple citació comunicació) Castro Beiras A, Escudero Pereira J. El Área del Corazón del Complexo 
Hospitalario Universitario de  A Coruña (CHUAC). En: Libro de Ponencias: V Jornadas de Gestión y 
Evaluación de Costes Sanitarios. Bilbao: Ministerio de Sanidad y Consumo, Gobierno Vasco; 2000. p.12-
22. 
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• Revistes3 i 4 
 
° Revistes amb impact factor, 1r/2n signant  (ordenades per data i numerades) 

Cognom i inicial del nom. Títol de l’article. Abreviatura internacional de la revista. Any; volum 
(número): pàgina inicial-final de l’article. (Si els autors són més de sis, es fa menció dels sis primers 
seguit de et al).  
 

Cal detallar: indexació de la revista, núm. identificació PubMed (PMID), impact factor de cada revista 
i suma total de l'impact factor de totes les revistes de l'apartat (només articles originals). 

 
° Revistes amb impact factor, com a altre signant (ordenades per data i numerades) 

Cognom i inicial del nom. Títol de l’article. Abreviatura internacional de la revista. Any; volum 
(número): pàgina inicial-final de l’article. (Si els autors són més de sis, es fa menció dels sis primers 
seguit de et al).  
 

Cal detallar: indexació de la revista, núm. identificació PubMed (PMID), impact factor de cada revista 
i suma total de l'impact factor de totes les revistes de l'apartat (només articles originals).  

 
° Revistes amb impact factor, tipus carta, cas, etc . (ordenades per data i numerades) 

Cognom i inicial del nom. Títol de l’article. Abreviatura internacional de la revista. Any; volum 
(número): pàgina inicial-final de l’article. (Si els autors són més de sis, es fa menció dels sis primers 
seguit de et al).  
 

Cal detallar: indexació de la revista, núm identificació PubMed (PMID), impact factor de cada revista  
(només articles originals).  

  
 

° Revistes sense impact factor, 1r/2n signant  (ordenades per data i numerades) 
Cognom i inicial del nom. Títol de l’article. Abreviatura internacional de la revista. Any; volum 
(número): pàgina inicial-final de l’article. (Si els autors són més de sis, es fa menció dels sis primers 
seguit de et al).  
 

Cal detallar: indexació de la revista. 
 
° Revistes sense impact factor, com a altre signant (ordenades per data i numerades) 

Cognom i inicial del nom. Títol de l’article. Abreviatura internacional de la revista. Any; volum 
(número): pàgina inicial-final de l’article. (Si els autors són més de sis, es fa menció dels sis primers 
seguit de et al).  
 

Cal detallar: indexació de la revista. 
 

° Revistes sense impact factor, tipus carta, cas, etc.   (ordenades per data i numerades) 
Cognom i inicial del nom. Títol de l’article. Abreviatura internacional de la revista. Any; volum 
(número): pàgina inicial-final de l’article. (Si els autors són més de sis, es fa menció dels sis primers 
seguit de et al).  
 

Cal detallar: indexació de la revista. 

                                            
3 Quant a les revistes cal especificar en tots els casos  si són revistes indexades o no ho són. 
4 Cal fer les citacions bibliogràfiques  segons el model Vancouver. 

- (Exemple citació article revistes) Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-Rodríguez M. Factores de 
riesgo cardiovascular en la población española: metaanálisis de estudios transversales. Med Clin (Barc). 
2005; 124(16): 606-12. 

- (Exemple citació article revistes Internet) Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. Estimulación 
psicocognoscitiva en las demencias. An Sist Sanit Navar [revista en Internet] 2003 septiembre-diciembre. 
[acceso 19 de octubre de 2005]; 26(3). Disponible en: 
http://cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revis2a.html  
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• Llibres5: 
 

° Autor/a de capítols de llibre (ordenats per data i numerats) 
− Editats a l’estranger 

Cognom i inicial del nom de tots els autors. Títol del capítol. En: cognom i inicial del nom. Títol 
del llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any. Extensió del capítol (pàgina inicial-final). 
 

Cal afegir: ISBN del llibre. 
 

− Editats a Espanya  
Cognom i inicial del nom de tots els autors. Títol del capítol. En: cognom i inicial del nom. Títol 
del llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any. Extensió del capítol (pàgina inicial-final). 
 

Cal afegir: ISBN del llibre. 
 

° Editor/a de llibres (ordenats per data i numerats) 
Cognom i inicial del nom. Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: editorial; any.  
 

Cal afegir: ISBN del llibre. 
 

 
6.- ALTRES MÈRITS 
 

• Membre de societats científiques: nom societat i temps de duració de l'adscripció. 
• Idiomes:  idioma, nivell, lloc d'impartició, i data d'assoliment nivell.  
• Estades a l’estranger:  activitat desenvolupada durant l'estada i temps de durada. 
• Ajudes a les investigacions com investigador/a prin cipal (IP)  (FIS o beques competitives) 
• Premis rellevants 
• Ponències, taules rodones i conferències com a conv idat/da en congressos patrocinats 

per societats científiques  (internacionals o nacionals, separadament): títol, tipus de reunió, lloc i 
data. (ordenats per data i numerats) 
 
 

7.- MÈRITS DOCENTS 
 

• Tipus de plaça de professor/a universitari/a o d’al tres places ocupades amb acreditació 
universitària. (catedràtic/a, titular, associat/da, altres): matèria, institució, anys. 

• Direcció de tesis doctorals. (ordenats per data i numerats) 
• Direcció de cursos de doctorat. (ordenats per data i numerats) 
• Organització/participació en cursos de doctorat i n o universitaris. (ordenats per data i 

numerats) 
 
 
8.- MÈRITS DE GESTIÓ I PROJECTE ASSISTENCIAL (només caps de secció i caps de servei) 
 

• Cursos relacionats amb la gestió:  nom del curs, temàtica, lloc d'impartició i data d'assoliment. 
• Experiència en gestió:  institució, activitat i temps de durada. 
• Memòria / Avantprojecte d’organització i funcioname nt de serveis: 

° Anàlisi de situació (entorn intern i extern, actual i futur). 
° Descripció de l'estructura de gestió proposada: estructura, organització i recursos. 

                                            
5 Cal fer les citacions bibliogràfiques  segons el model Vancouver . 

- (Exemple citació autor/a capítol llibre) Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, coordinador. Manual 
de Diagnóstico Médico. 5ª ed. Barcelona: Masson; 2004. p.183-90. 

- (Exemple citació editor/a llibre) Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2ª ed. Wieczorek 
RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001. 
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° Propostes de desenvolupament i objectius a assolir (assistencials, docents i de recerca) a 
curt, mitjà i llarg termini, amb especial atenció a la recerca clínica i a la formació de 
residents. 

° Anàlisi econòmica i pressupost (dades macroeconòmiques i compte d'explotació). 
 
 
 
 

El currículum ha de recollir totes  les dades que s'especifiquen en aquest esquema, exposades de la 
manera que s'indica. En cas contrari, no es valoraran els aspectes que no s'ajustin al model.  
 
En cas de dubte, el/la candidat/a pot posar-se en contacte amb la secretària del Tribunal Qualificador 
(93 248 32 97, e-mail: 90550@parcdesalutmar.cat). 
 


