BAREM DE MÈRITS PER AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
Activitats científiques .... Màxim 15 punts

Formació .... Màxim 30 punts
Formació reglada .... Màxim 5 punts
Títol de formació professional de grau mig branca administratiu (no utilitzat
com requisit) .... 2 punts
Per cada matricula d'honor .... 0,50-màxim 3 punts
Per cada excel·lent .... 0,25punts-màxim 3 punts
No es valoraran les següents assignatures: religió, formació política, idiomes i
educació física.

Comunicació i taules rodones .... 5 punts/cada
Pòsters .... 2 punts/cada

Subtotal .... 110
Puntuació màxima .... 100
Altres mèrits addicionals …. Màxim 20 punts

Formació contínua .... Màxim 28 punts

Cursos, tallers ,seminaris (presencials i a distància) i cursos en jornades: amb
aprofitament .... 0,035punts/hora
Cursos, talleres i seminaris (presencials):
sense aprofitament .... 0,018punts/hora
Experiència professional .... Màxim 50 punts
Institut Català de la Salut i/o Serveis de Salut del Sistema Nacional
de Salut .... 0,30 punts/mes
Centres sanitaris del SISCAT o cooperació al desenvolupament o ajuda
humanitària a l'àmbit de la salut …. 0,20 punts/mes
Altres administracions públiques i centres assistencials
universitaris .... 0,30 punts/mes
Activitats docents .... Màxim 15 punts
Docència de formació continuada ICS, EAPC, SNS o
equivalents .... 0,1 punts/hora
Docència de formació continuada acreditada .... 0,1 punt/hora
Tutor de pràctiques d’alumnes de formació professional de grau mitjà
branca administratiu un any acadèmic equival a 5 mesos o 500 hores.
S’aplicarà la part proporcional en cas de constar menys mesos o bé menys
en el certificat emès .... 0,5 punts /any acadèmic finalitzat, màxim 5 punts

Superar fase oposició en convocatòria anterior de l'ICS de la mateixa
categoria .... 5 punts
Coneixement de la llengua catalana de nivell D o superior …. 5 punts
Coneixement de la llengua anglesa (només puntua el nivell
més alt) …. Màxim 5 punts
First Certificate in English (FCE) GESE 7,8 i 9. Nivell B2 del Consell
d'Europa .... 1 punt
Certificate in Advanced English (CAE) GESE 10 i 11. Nivell C1 del Consell
d'Europa .... 2 punts
Certificate of Proficiency in English (CPE) GESE 12. Nivell C2 del Consell
d'Europa .... 5 punts
ACTIC (només puntua el nivell més alt) …. màxim 5 punts
Nivell bàsic .... 1 punt
Nivell mitjà .... 2 punts
Nivell superior .... 5 punts

Total .... 120
Puntuació màxima .... 100

