
AUTOBAREMACIÓ

SOL·LICITANT: 
ESTUDIS: 
Mèrits i criteris de baremació Punts

Veïnatge en el municipi de Xàtiva: 2 punts
Anterior a la publicació de les bases (BOP 92, de 16-05-2017)
Nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic del curs immediatament anterior al qual es trobe
cursant en el moment de la sol·licitud: màxim 1,5 punts 
5-6 ………………….. 0,40 punts.                        7-8 …………………   1,20 punts.
6-7 …………………..0,80 punts.                         8-9 …………………   1,30 punts.
                                                                           9-10 …….......………   1,5 punts.
Coneixements de valencià acreditats oficialment per la JQCV o EOI: màxim 1 punt
JQCV:  A2/Oral  0,10,  B1/Elemental  0,20,  C1/Mitjà  0,40,  C2/Superior  0,75  +  0,25  Llenguatge
Administratiu
EOI:  0,20 elemental, 0,40 Intermedi i 0,75 Avançat
Formació complementària:  altres mèrits,  com ara cursos específics en la matèria,  altres idiomes
comunitaris, coneixements d’informàtica, realització de jornades, seminaris relacionats... Màxim 0,5
punts

• Cursos específics en la matèria, jornades, seminaris... (màx. 0,3 punts):
100-200 hores........0,1 punts
200-300 hores........0,2 punts
+300 hores.............0,3 punts

• Altres idiomes comunitaris acreditats oficialment per l’EOI o Cambridge (màx. 0,1 punts):
0,03 elemental, 0,06 Intermedi i 0,1 Avançat

• Coneixements d’informàtica acreditats (màx. 0,1 punts):
50 hores ……….. 0,03 punts
50 – 100 hores….0,06 punts
+ 100 hores …….0,1 punts

Situació socioeconòmica de la unitat familiar del sol·licitant: màxim 3 punts 
• Renda per capita de la unitat familiar segons la declaració del IRPF de 2015, d'acord amb la

següent escala referenciada al salari mínim interprofessional (pagues extres incloses):

Des de Fins a Punts SMI: 9.172,80€

0,00% 50,00% 3 punts 0 – 4586,40

51,00% 60,00% 2,5 punts 4586,41 – 5503,68

61,00% 70,00% 2 punts 5503,69 – 6420,96

71,00% 80,00% 1,5 punts 6420,97 – 7338,24

81,00% 90,00% 1 punts 7338,25 – 8255,52

91,00% 100,00% 0,5 punts 8255,53 – 9172,80

• Discapacitat acreditada mitjançant certificat de l’INS
No haver sigut destinatari de beca en el mateix marc d’aquest programa en convocatòries anteriors:
1,5 punts



Estar en possessió d’un títol oficial universitari o de formació professional o equivalent: màxim 0,5
punts
FP 1r cicle: 0,1 punts               Grau: 0,5 punts
FP 2n cicle: 0,3 punts
Cas d’empat:
Es  valorarà  amb  caràcter  preferent  aquells  casos  en  què  el  sol·licitant  acredite  situació  de
discapacitat, com també el fet de no haver gaudit l’estudiant una beca a l’estudi durant l’últim curs
acadèmic 2016-2017, que s’acreditarà mitjançant declaració responsable.

TOTAL


