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Accediu a la intranet “EL MEU ESPAI” i 
seguidament a “La meva carpeta “ 
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Heu de triar  “el meu currículum”
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Dintre de la carpeta “El meu currículum” hi ha 
una pestanya del mateix nom.
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Que hi ha dintre de 
“El MEU CURRÍCULUM”

❑El meu currículum

❑Les meves convocatòries

❑La meva fitxa de posició
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❑El meu currículum

✓Dades personals

✓Experiència professional

✓Formació reglada 

✓Formació continua

✓Dades complementàries

❑Les meves convocatòries

❑La meva fitxa de posició

1. El meu currículum 
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1.1 DADES PERSONALS,
és on  revisareu i, si cal omplir dades personals; 
com nom , telèfons, etc.

❑El meu currículum

✓Dades personals

✓Experiència professional

✓Formació reglada 

✓Formació continua

✓Dades complementàries
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1.2 EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

❑El meu currículum

✓Dades personals

✓Experiència professional

✓Formació reglada 

✓Formació continua

✓Dades complementàries
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1.2 EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL        

Pot sortir el temps treballat a l’Ajuntament de Barcelona  i  els seus organismes autònoms.
Si no surten totes les dades de la vostre experiència professional haureu d’afegir, a la pestanya vermella 
“Afegeix”.
Podreu afegir les dades a altres administracions i empresa privada.

LES DADES A OMPLIR SON LES SEGÜENTS:
❖ Empresa
❖ Data inici del contracte o nomenament 
❖ Data fi del contracte o nomenament
❖ Lloc de treball
❖ Categoria
❖ Detall de les funcions realitzades. (en aquest apartat haureu de comprovar en les que apareixen d’ofici 

que estigui detallades les funcions, si no estan, haureu d’omplir aquest camp.
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1.3 FORMACIÓ REGLADA,
es podran afegir títols oficials , màsters, postgraus i doctorats.

❑El meu currículum

✓Dades personals

✓Experiència professional

✓Formació reglada 

✓Formació continua

✓Dades complementàries
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1.3 FORMACIÓ REGLADA                     
Les dades a omplir son les següents:

TITOLS OFICIALS
❖ Any d’inici i Any fi
❖ Nivell de titulació
❖ Centre
MASTER I POSTGRAUS
❖ Data inici i Data fi
❖ Tipus
❖ Denominació
❖ Centre
❖ Hores
DOCTORAT
❖ Data inici i Data fi
❖ Doctorat
❖ Denominació de la tesi doctoral
❖ Centre o universitat.
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1.4 FORMACIÓ CONTINUA,

❑El meu currículum

✓Dades personals

✓Experiència professional

✓Formació reglada 

✓Formació continua

✓Dades complementàries
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1.4 FORMACIÓ CONTINUA      

✓ Trobareu introduïda la formació realitzada a l’Ajuntament de Barcelona.

✓ Si no trobeu la del CEB o IMEB l’haureu d’introduir a mà, al boto “Afegeix”.

✓ També heu d’afegir la formació realitzada fora de l’Ajuntament de Barcelona.

Quan li doneu al boto “Afegeix” haureu d’introduir la següent informació:

❖ Data inici
❖ Data fi
❖ Curs
❖ Centre
❖ Hores
❖ Modalitat (presencial, semipresencial o virtual)
❖ Tipus de Certificat (Aprofitament, assistència o participació)
❖ Tipus de centre (privat o públic)
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1.5 DADES COMPLEMENTÀRIES ,
es podrà afegir experiència docent , idiomes, i altres 

❑El meu currículum

✓Dades personals

✓Experiència professional

✓Formació reglada 

✓Formació continua

✓Dades complementàries
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1.5 DADES COMPLEMENTÀRIES 
En l’espai experiència docent podeu deixar constància de la docència que heu impartit al 
marge o com a complement de la vostra experiència professional. La docència feta en 
accions formatives internes constarà com a compulsada.

Boto “afegeix” per introduir les següents dades:

❑ Data inici i Data fi.
❑ Tipus de docència
❑ Centre

Heu d’omplir l’apartat d’idiomes d’acord amb les equivalències establertes pel marc 
europeu comú de referència per a les llengües (català, anglès,...)

Boto “afegeix” per introduir les següents dades:

❖ Data certificació
❖ Idioma
❖ Acreditació de nivell.
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GRACIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA 
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