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MODEL DE PRESENTACIÓ DE CURRÍCULUM VITAE 
 
 
1.- ÍNDEX 
 
2.- DADES PERSONALS 
 

• Nom i cognoms, 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.  
• Postgraus i altres màsters:  nom del postgrau/màster, lloc d'impartició, any.  

 
4.- MÈRITS PROFESSIONALS 
 

• Especificació de càrrecs de comandament en mitjans de comunicació: institució, càrrec, 
temps de durada. 

• Experiència professional com a tècnic/a superior en departaments vinculats a la 
comunicació corporativa: institució, activitat, temps de durada. 

• Altra experiència professional que tingui relació a mb el perfil del lloc de treball 
convocat:  institució, activitat, temps de durada.  

 
5.- MÈRITS CIENTÍFICS1 
 

• Comunicacions, ponències, pòsters, taules rodones, etc.: 
Comunicacions, ponències orals o pòsters, i representació a taules rodones, debats, etc. 
Títol. En: títol oficial del congrés, jornada, acte o esdeveniment.. 
 

6.- ALTRES MÈRITS 
 

• Membre de societats, comitès i/o grups de treball: nom societat/comitè i temps de duració de 
l'adscripció. 

• Beques, ajuts i premis rebuts amb posterioritat a l a llicenciatura/grau. 
• Ponències, taules rodones i conferències com a assi stent : títol, tipus de reunió, lloc i data.  
• Cursos realitzats en relació amb la direcció/gestió : nom del curs, temàtica, lloc d'impartició i 

data d'assoliment. 
• Cursos, tallers, jornades i seminaris rebuts relaci onats amb la professió: nom del curs, 

matèria, lloc d'impartició, temps de durada i data d'assoliment.  
• Idiomes:  idioma, nivell, lloc d'impartició, i data d'assoliment nivell.  
• Coneixements informàtics 
• Altres coneixements 

 
 
7.- AVANTPROJECTE 
 

• Avantprojecte de direcció i gestió d'una Àrea de Pr emsa d'una institució sanitària: 
- Anàlisi de situació extern (polític, social, econòmic...). 

                                            
1 Totes les citacions bibliogràfiques han de seguir el model Vancouver. Trobaràs explicacions i exemples a: 

http://opac.pucmm.edu.do:7001/virtuales/GuiaVancouver.pdf 
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- Anàlisi de situació intern (identificació i ubicació de l'Àrea de Premsa dins del PSMAR). 
- Línies i projectes de futur, amb especial atenció a l'alineació amb la planificació estratègica 

del Parc de Salut Mar. Accés al Pla Estratègic del PSMAR: 
http://www.parcdesalutmar.cat/media/upload//arxius/info_corporativa/Pla_estrategic2020.p
df 
 

Per tal de realitzar aquest apartat, també es recomana de consultar el corresponent llocs 
webs del PSMAR, en especial els apartat d'informació corporativa i les publicacions 
(memòries):  
− http://www.parcdesalutmar.cat/info_corp/index.html  
− http://www.parcdesalutmar.cat/publicacions/publicacions2/index.php?CATEGORY2=298 

 
 
 
 

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). 
 


