
ANNEX III 
 

ACREDITACIÓ DE MÈRITS: FORMACIÓ  

Nom i cognoms: DNI/NIE/Passaport:  
 

1. CURSOS: (només cursos que tinguin relació amb les funcions del lloc de treball a cobrir i 
realitzats o acabats a partir de l’any 2010) 

Nom del curs Entitat organitzadora 1(*) 2(*) Hores Any 
realització 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1(*): cursos sense certificat d’aprofitament  /2(*): cursos amb certificat d’aprofitament 

 
2. Titulacions universitàries addicionals diferents a les presentades com a requisit d’accés 

(llicenciatures, graus, diplomatures, postgraus i/o màsters): 
 

 
 
 
 
 

 
3. Certificat ACTIC  

Nivell:  
 

4. Certificat nivell D/C2 coneixement del Català (marcar amb una X dins el requadre en el cas 
d’estar en possessió de dit nivell i poder-lo acreditar documentalment:  
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