
Col·legi professional 

 
 
 
 

1. DADES PERSONALS 
 

Primer Cognom 

DNI Data naixement

Població 

 

 

Els aspirants amb discapacitat igual
marcar la casella amb una X.

 
 

PROTECCIÓ DE DADES 
 

Les dades que conté aquesta sol·licitud
15/1999, de 13 de desembre, de protecció
sol·licitant té dret a l’accés, modificació i
es mantindran a la base de dades del Consorci
Sanitari de l’Anoia no es posa en contacte

 
A l’efecte de la Llei esmentada, el sotasignant declara l’exactitud i la veracitat de les dades que conté aquesta 
sol·licitud de treball i n’autoritza la incorporació
conformen el Consorci Sanitari de l’Anoia.
les quals han estat recollides. 

 
 
 

Assabentat/da i conforme, 
 

  ,  de/d’  
 
 

SIGNATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D i r e c c i ó   d e   R e c u r s o s   H u
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Núm. Col·legiat

 

Segon Cognom Nom 

Data naixement Telèfon Adreça 

Codi Postal Adreça electrònica 

igual o superior al 33% que tinguin reconeguda aquesta
X. 

sol·licitud de treball estan protegides d’acord amb el que
protecció de dades de caràcter personal. D’acord amb l’establert

i cancel·lació de les seves dades. Les dades consignades
Consorci Sanitari de l’Anoia durant un any. Si en el transcurs

contacte amb el sol·licitant, aquest serà donat de baixa de

A l’efecte de la Llei esmentada, el sotasignant declara l’exactitud i la veracitat de les dades que conté aquesta 
incorporació a la base de dades de la borsa de treball 

l’Anoia. Aquestes dades no es poden utilitzar per a finalitats

 de 20         

u m a n s 

Model de presentació de Currículum Vitae 

Col·legiat 

aquesta condició legal hauran de 

que preveu la Llei Orgànica 
l’establert a l’esmentada llei, el 

consignades en aquesta sol·licitud 
transcurs d’un any el Consorci 

de la base de dades. 

A l’efecte de la Llei esmentada, el sotasignant declara l’exactitud i la veracitat de les dades que conté aquesta 
treball per a tots els centres que 

finalitats diferents d’aquelles per a 

 p à g 1 | 8 
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2. CURRICULUM ACADÈMIC 
 

 FORMACIÓ REGLADA 
 

 
Títol 

 
Centre Docent 

 
Crèdits 

Mes/any 
inici 

Mes/any 
finalització 

     

     

     

     

     

 
 DOCTORAT (només universitaris/es) 

 
 

Estudis / Títol 
Centre 
Docent 

 
Crèdits 

 
Qualificació 
obtinguda 

Mes/any 
inici 

Mes/any 
finalització 

      

      

      

 
2.3 CURSOS DE MESTRATGE (només universitaris/es) 

 
 

Títol 
 

Centre Docent 
 

Crèdits 
Mes/any 

inici 
Mes/any 

finalització 

     

     

     

     

 
 CURSOS DE POSTGRAU (només universitaris/es) 

 
 

Títol 
 

Centre Docent 
 

Crèdits 
Mes/any 

inici 
Mes/any 

finalització 
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 CURSOS D’ACTUALITZACIÓ / PERFECCIONAMENT 
 

 
Títol 

Centre 
Docent 

 
Hores 

 
Crèdits 

Mes/any 
inici 

Mes/any 
finalització 

      

      

      

      

      

 
 CERTIFICATS OFICIALS DE NIVELLS D’IDIOMES 

 
 

Títol 
 

Centre Docent 
 

Crèdits 
Mes/any 

inici 
Mes/any 

finalització 

     

     

     

     

     

 
 CURSOS D’INFORMÀTICA 

 
 

Títol 
Centre 
Docent 

 
Hores 

 
Crèdits 

Mes/any 
inici 

Mes/any 
finalització 

      

      

      

      

 
 ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS, JORNADES O SEMINARIS 
(quan a part d’assistir-hi s’hi hagi participat presentant ponències, etc.. s’haurà de consignar únicament 
a l’apartat 4.1) 

 
 
Tipus d’activitat i denominació 

 
Localitat 

 
Data 
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3. ACTIVITATS DOCENTS 
 

 
Activitat docent / especialitat 

Centre Docent o 
Empresa 

 
Mes/any inici 

Mes/any 
finalització 

Hores totals 
impartides 

     

     

     

     

     

     

 
4. ACTIVITATS CIENTÍFIQUES I D’INVESTIGACIÓ 

 
 PARTICIPACIÓ A CONGRESSOS, JORNADES O SEMINARIS (ponències, comunicació oral, pòster). 

 
 
Activitat 

 
Posició d’autor 

 
Localitat 

 
Data 

    

    

    

    

    

 
 MEMBRE DE LES COMISSIONS ORGANITZADORES O CIENTÍFIQUES (només universitaris/es) 

 
 

Tipus d’activitat / comissió 
 

Organització 
 

Lloc 
Mes/any 

inici 
Mes/any 

finalització 

     

     

     

     

 
 MEMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SOCIETATS PROFESSIONALS DE CARÀCTER CIENTÍFIC 
(només universitaris/es) 

 
 
Tipus d’activitat / societat 

 
Mes/any inici 

 
Mes/any finalització 
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 PUBLICACIONS (articles, llibres, capítols de llibres...) 
 

 
Tipus de publicació i títol 

 
Posició d’autor 

Nom de la 
revista o 
editorial 

Nombre de 
pàgines 

 
Data 

     

     

     

     

     

 
 PARTICIPACIÓ EN COMISSIONS CLINICOCIENTÍFIQUES (només universitaris/es) 

 
 
Activitat 

 
Mes/any inici 

Mes/any 
finalització 

   

   

   

   

 
 PROJECTES DE RECERCA 

 
 

Nom del projecte 
 

Posició d’autor 
 

Institució 
Aprovació 
comitè ètic 

    

    

    

    

 
 PREMIS 

 
 

Nom del projecte / treball, etc. 
 

Posició d’autor 
 

Institució 
 

Àmbit 
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5. DADES PROFESSIONALS/EXPERIÈNCIA 
 

1. Nom empresa Activitat 

Categoria Tipus de contracte Data inici 
(dd/mm/aaaa) 

Data final 
(dd/mm/aaaa) 

Mesos 

Funcions realitzades 

 
 

2. Nom empresa Activitat 

Categoria Tipus de contracte Data inici 
(dd/mm/aaaa) 

Data final 
(dd/mm/aaaa) 

Mesos 

Funcions realitzades 

 
3. Nom empresa Activitat 

Categoria Tipus de contracte Data inici 
(dd/mm/aaaa) 

Data final 
(dd/mm/aaaa) 

Mesos 

Funcions realitzades 

 
4. Nom empresa Activitat 

Categoria Tipus de contracte Data inici 
(dd/mm/aaaa) 

Data final 
(dd/mm/aaaa) 

Mesos 

Funcions realitzades 
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5. Nom empresa Activitat 

Categoria Tipus de contracte Data inici 
(dd/mm/aaaa) 

Data final 
(dd/mm/aaaa) 

Mesos 

Funcions realitzades 

 
6. Nom empresa Activitat 

Categoria Tipus de contracte Data inici 
(dd/mm/aaaa) 

Data final 
(dd/mm/aaaa) 

Mesos 

Funcions realitzades 

 
7. Nom empresa Activitat 

Categoria Tipus de contracte Data inici 
(dd/mm/aaaa) 

Data final 
(dd/mm/aaaa) 

Mesos 

Funcions realitzades 

 
8. Nom empresa Activitat 

Categoria Tipus de contracte Data inici 
(dd/mm/aaaa) 

Data final 
(dd/mm/aaaa) 

Mesos 

Funcions realitzades 
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6. ALTRES INFORMACIONS 
 
 

 
 

ESPECIFICACIONS RELACIONADES AMB LA UTILITZACIÓ D’AQUESTA PLANTILLA 
 

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 podrà posar-se en contacte amb l’àrea d’Administració de Personal mitjançant 
el següent e-mail: rrhh@csa.cat. 
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