FULL D'AUTOBAREMACIÓ
L'ALQUERIA ET BECA 2022
DNI:

COGNOMS I NOM:
TITULACIÓ:

MERITS I ALTRES

PUNTUACIÓ

l.- Curs que s'està realitzant o crèdits superats. Fins a un màxim de 12 punts...........................................
l.a. Per a estudiants de Cicle superior:
-Matrícula en 1º curs: 1 punt.
-Matrícula en 1º curs amb superació del grau mitja de la mateixa família o especialitat: 2 punts.
-Matrícula de 2º curs : 3 punts.
-Matrícula de 2º curs amb practiques del cicle superior en fase de realització o acabades i amb cicle
de grau mitja de la mateixa família o especialitat acabat i tindre aprovat 1º curs del superior: 4 punts.
l.b Pera estudis universitaris o màsters oficials impartits per universitats o equivalents:
-Matrícula de o a 60 crèdits ........................................... 1 punt
-Matrícula de 61 a 120 crèdits ........................................ 2 punts
-Matrícula de 121 a 239 crèdits ..................................... 3 punts
-Matrícula de 240 a 300 crèdits ...................................... 4 punts
-Matrícula màster…………………………………….......... 6 punts
l.c Per estudiar estudis universitaris o màsters oficials impartits per universitats o equivalents: 6 punts.
II.- Nota mitjana expedient acadèmic. Fins a un màxim de 6 punts......................................................
- de nota mitjana 5

...................................... 1 punt

- de nota mitjana 5,01 a 6 .................................. 2 punts
- de nota mitjana 6,01 a 7 ...................................3 punts
- de nota mitjana 7,01 a 8 ...................................4 punts
- de nota mitjana 8,01 a 9 ................................. 5 punts
- de nota mitjana 9,01 a 10.................................. 6 punts
III.- Coneixements de valencià: màxim 2 punts...........................................................................................
- Nivell Oral........................................................0.25 punts
- Nivell Elemental Basic......................................0.50 punts
- Nivell Mitja Intermedi .......................................1 punts
- Nivell Superior Avançat .................................. 2 punts
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IV.- Formació complementària màxim 2 punts........................................................................................
- de més de 200 hores o un curs ...........................................1 punt
- de més de 400 hores o dos cursos......................................1.5 punts
- de mes de 600 hores o tres cursos .....................................2 punts

V.- Situació socioeconòmica: màxim 3 punts.............................................................................................
Vindrà donat per el resultat de sumar la Base liquidable general sotmesa a gravamen més
la Base liquidable de l'estalvi i dividir-la per el total de components de la declaració
- resultat < 5.000,00 € ....................................3 punts.
- resultat < 6.000,00 € ....................................2.5 punts.
- resultat < 7.000,00 € ....................................2 punts.
- resultat < 8.000,00 € ...................................1.5 punts.
- resultat < 9.000,00 € ...................................1 punts.
- resultat < 10.000,00 € ................................ 0.5 punts.
VI.- Participació en edicions anteriors del programa L'ALQUERIA ET BECA.............................................
No haver estat destinatari amb anterioritat amb cap programa de beques que l'Ajuntament de
l'Alqueria de la Comtessa haja promogut. 3 punts.

TOTAL AUTOBAREMACIÓ ..............................................................................................

La persona sol•licitant DECLARA que són certes les dades consignardes ací i que té els
requisits exigits per a exercir la plaça que sol·licita.
L’Alqueria de la Comtessa,

de

de 2022
La persona interessada

Signa:

