
ANEX II  

 

BAREM 

CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A LA COL·LABORACIÓ AMB EL 

MUSEU DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT 

CURS 2016/2017 

 

Experiència. Màxim de 3 punts. Es valorarà la realització de tasques i activitats  

relacionades amb el perfil y objecte de la convocatòria. Aquesta experiència es podrà 
acreditar:  

- Mitjançant relació contractual laboral.  

- Mitjançant curriculum  

 

Formació en matèries relacionades amb l’objete de la convocatòria. Màxim de 4 punts. 
Història, Història de l’Art, Humanitats, Turisme, Animació, … 

 

Coneiximent d’idioma extranger: Màxim 1 punt. Es valorarà fins a un màxim d’un punt cursos 
d’idiomes degudament acreditats per Centres i Organismes Oficials i certificacions oficials. 

 

Coneiximent de valencià. Màxim  2 punts. Es valorarà fins a un màxim d’un punt  els 
coneiximents de valencià degudament acreditats mitjançant certificaciò expedida per la Junta 
Qualificadora de coneiximents de valencià o per las Universitats de l’àmbit lingüístic català, o 
convalidades o equiparades per la normativa vigent o per acords específics.  

 

  



ANEXO II  

 

BAREMO 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA COLABORACIÓN CON EL 

MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

CURSO 2016/2017 

 

Experiencia. Máximo de 3 puntos. Se valorará la realización de tareas y actividades  

relacionadas con el perfil y objeto de la convocatoria. Dicha experiencia se podrá acreditar:  

- Mediante relación contractual laboral.  

- Mediante curriculum  

 

Formación en materias relacionadas con el objeto de la convocatoria. Máximo de 4 puntos. 
Historia, Historia del Arte, Humanidades, Turismo… 

 

Conocimiento de idioma extranjero: Máximo 1 punto. Se valorará hasta un máximo de 1 
punto cursos de idiomas debidamente acreditados por Centros u Organismos Oficiales i 
certificaciones oficiales. 

 

Conocimiento de valenciano. Máximo 2 puntos. Se valorarán hasta un máximo de un punto 
los conocimientos de valenciano debidamente acreditados mediante certificación expedida 
por la Junta Calificadora de conocimientos de valenciano o por las Universidades del ámbito 
lingüístico catalán, o convalidadas o equiparadas por la normativa vigente o por acuerdos 
específicos.  

 


