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ANNEX II. Model de presentació de Curriculum Vitae
(Metge/ssa de Família)

1.- DADES PERSONALS
Nom i cognoms, data i lloc de naixement, lloc de residència, telèfons de contacte i e-mail de
contacte.
Foto actualitzada

2.- MÈRITS ACADÈMICS
2.1 Llicenciatura/Grau/diplomatura: matèria, universitat, any.
2.2 Especialitat: via d'obtenció, lloc d'obtenció, any
2.3 Tesi doctoral: títol, universitat, any, nota, data de lectura.
2.4 Màsters: nom del màster, entitat organitzadora, any, crèdits.
2.5 Diplomes de Postgrau: nom del diploma, entitat organitzadora, any, crèdits

3.- MÈRITS PROFESSIONALS
3.1 Especificació detallada de l’experiència professional a CAPSBE (sense incloure el període de
residència): institució, activitat/càrrec, data inici, data final, temps de durada en mesos.
3.2 Especificació detallada de l’experiència professional en institucions sanitàries públiques o
concertades d’atenció Primària diferents de CAPSBE, (sense incloure el període de residència):
institució, activitat/càrrec, data inici, data final, temps de durada en mesos.
3.3 Especificació detallada de l’experiència professional en institucions sanitàries públiques o
concertades en un àmbit diferent a l’atenció primària, (sense incloure el període de
residència): institució, activitat/càrrec, data inici, data final, temps de durada en mesos.
3.4 Especificació detallada de l’experiència professional en institucions sanitàries privades:
institució, activitat/càrrec, data inici, data final, temps de durada en mesos.
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4.- MÈRITS DOCENTS
4.1 Tipus de plaça de professor/a universitari/a o d’altres places ocupades amb acreditació
universitària (catedràtic/a, titular, associat/da, altres): matèria, institució, anys.
4.2 Tutor de residents en centres docents: centre docent, any (ordenats per data i numerats).
4.3 Direcció de tesis doctorals: títol de la tesi, any, nota (ordenats per data i numerats).
4.4 Organització/participació com a docent en activitats formatives en ciències de la salut
organitzades per organismes públics o centres acreditats per a la docència: matèria, institució
organitzadora, any, crèdits (ordenats per data i numerats).
4.5 Organització/participació com a docent en activitats formatives relacionades amb les
següents àrees temàtiques: sistemes d’informació i programes informàtics aplicats a la
investigació en ciències de la salut o aspectes organitzatius relatius al servei sanitari qualsevol
altre que segons el tribunal estigui relacionat amb les funcions de la plaça a la que s’opta:
matèria, institució organitzadora, any, crèdits (ordenats per data i numerats).

5.- MÈRITS CIENTÍFICS I DE DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT
5.1 Llibres (segons el mètode Vancouver)
Cognom i inicial del nom de tots els autors. Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial;
any. Cal afegir: ISBN del llibre.
•

Autor de llibre com a primer autor (ordenats per data i numerats)

•

Autor de llibre com a resta d'autors (ordenats per data i numerats)

5.2 Capítols de llibres (segons mètode Vancouver)
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.
•

Autor/a de capítols de llibre com a primer autor (ordenats per data i numerats)

•

Autor/a de capítols de llibre com a resta d'autors (ordenats per data i numerats)

5.3 Revistes
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
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•

Revistes amb impact factor com a primer autor (ordenades per data i numerades)

•

Revistes amb impact factor, com a resta d'autors (ordenades per data i numerades)

5.4 Ponències, comunicacions orals, taules rodones i conferències en congressos patrocinats
per societats científiques. Títol comunicació. Títol oficial del Congrés (ordenats per data i
numerats).
D'àmbit internacional
• D'àmbit nacional
5.5 Coordinació de taules en congressos i reunions científiques: Títol, tipus de reunió, lloc i
data (ordenats per data i numerats)
D'àmbit internacional
D'àmbit nacional
5.6 Participació en comitès científics: nom del comitè, data inci, data final, temps de durada
D'àmbit internacional
D'àmbit nacional

6.- MÈRITS DE RECERCA
6.1 Premis d’investigació atorgats per societats científiques, organismes oficials o entitats
sense ànim de lucre i entre les finalitats dels quals hi hagi la investigació: títol del premi,
organisme atorgant, any (ordenats per data i numerats)
D'àmbit internacional
D'àmbit nacional
6.2 Participació en projectes d’investigació com/a investigador principal (IP) (FIS o beques
competitives): títol del projecte, tipus de beca, any
6.3 Participació en projectes d’investigació com/a investigador col·laborador (IP) (FIS o beques
competitives): títol del projecte, tipus de beca, any (ordenats per data i numerats)
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7.- MÈRITS DE FORMACIÓ CONTINUADA
7.1 Activitats formatives en ciències de la salut organitzades per organismes públics o centres
acreditats per a la docència: matèria, institució organitzadora, any, crèdits (ordenats per data i
numerats).
7.2 Activitats formatives relacionades amb les següents àrees temàtiques: sistemes
d’informació i programes informàtics aplicats a la investigació en ciències de la salut o aspectes
organitzatius relatius al servei sanitari qualsevol altra que segons el tribunal estigui relacionat
amb les funcions de la plaça a la que s’opta: matèria, institució organitzadora, any, crèdits
(ordenats per data i numerats).

8.- ALTRES MÈRITS
8.1 Certificats acadèmics en llengües estrangeres: idioma, nivell, lloc d'impartició, i data
d'assoliment nivell
8.2 Certificats acadèmics en llengua catalana:
nivell

nivell, lloc d'impartició, i data d'assoliment

8.3 Estades a l’estranger: país, institució, activitat desenvolupada durant l'estada i temps de
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 Marta Terés, secretària del
Tribunal Qualificador (93 227 18 71, e-mail: mteres@clinic.cat).
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