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ANNEX I 
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 
 

• Diplomatura o Llicenciatura/Grau: matèria, universitat, any. 
• Màsters: nom del màster, lloc d'impartició, any, crèdits.  
• Postgraus: nom del postgrau, lloc d'impartició, any, crèdits.  

 
4.- MÈRITS PROFESSIONALS 
 

• Especificació detallada de l’experiència profession al: institució, activitat, temps de durada i 
jornada.  

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

 
5.- ALTRES MÈRITS 
 

• Estades a l’estranger: activitat desenvolupada durant l'estada i temps de durada. 
• Beques, ajuts i premis rellevants 
• Ponències, taules rodones i conferències com a conv idat/da en congressos (internacionals 

o nacionals, separadament): títol, tipus de reunió, lloc i data. (ordenats per data i numerats) 
• Ponències, taules rodones i conferències com assist ent en congressos (internacionals o 

nacionals, separadament): títol, tipus de reunió, lloc i data. (ordenats per data i numerats) 
• Publicacions -llibres-: títol, data de publicació i editorial. 
• Publicacions -articles-: títol, revista, data de publicació i número de pàgines, ISBN. Indicar els treballs 

en premsa, justificant la seva acceptació per la revista editora 
• Altres publicacions 
• Formació i/o certificacions relacionades amb el llo c de treball: nom del curs/certificat, temàtica, 

lloc d'impartició i data d'assoliment. 
• Idiomes: idioma, nivell, lloc d'impartició, i data d'assoliment nivell. 
• Altres coneixements relacionats amb el lloc de treb all  

 
6.- 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. 

• Organització/impartició de cursos universitaris (ordenats per data i numerats): matèria, 
institució, durada. 

• Impartició d'altres cursos o seminaris (ordenats per data i numerats): matèria, institució, durada. 
 

 
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 Natàlia Sánchez, secretària del Tribunal 
Qualificador (e-mail: convocatories@parcdesalutmar.cat). 


