ANEXO V

BAREMO PARA A VALORACIÓN DE MÉRITOS
Mérito

Puntos

Documentos xusti icativos

I. Actividades de formación (máximo 3,00 puntos).
1.1. Actividades de formación conducentes ás unidades de
competencia do Catálogo nacional de cuali icacións
profesionais de nivel 3 que pertenzan a unha cuali icación
profesional da mesma familia profesional do ciclo formativo
polo que se opta ao premio.
1.2. Actividades de formación directamente relacionadas coas
tecnoloxías da información e da comunicación (TIC).

0,04 puntos por cada 10
horas de formación;
sumaranse as horas de
todas as actividades e non
se puntuará o resto do
número de horas inferiores
a 10

1.3. Actividades de formación de prevención de riscos laborais.
1.4. Cursos coa cuali icación de apto, realizados nas escolas
o iciais de idiomas correspondentes ás ensinanzas establecidas
no artigo 3.1 do Decreto 191/2007, do 20 de setembro (130
horas), e nas establecidas nos artigos 3 e 4 do Decreto 81/2018,
do 19 de xullo (120 horas).

0,52 puntos por cada curso

Copia simple do certi icado destas expedido pola
entidade organizadora en que conste de modo
expreso o número de horas de duración da
actividade e a data de inicio e remate desta.
No caso das organizadas polas institucións sen
ánimo de lucro, deberá acreditarse de forma
idedigna o recoñecemento ou homologación das
devanditas actividades pola Administración
educativa correspondente ou certi icación de
inscrición no rexistro de formación da
Administración educativa.

II. Participación en proxectos ou programas europeos relacionados coa familia profesional correspondente (máximo 0,50 puntos).

2.1. Participación en proxectos ou programas europeos.

0,25 puntos por cada un

Copia simple da documentación xusti icativa
deste.

III. Proxectos de investigación, proxectos de innovación, premios, concursos, competicións de formación profesional e publicacións relacionados
coa familia profesional correspondente (máximo 0,50 puntos).
Acreditación xusti icativa de ter participado nos
proxectos de investigación ou innovación

3.1. Participación en proxectos de investigación ou innovación
relacionados coa familia profesional.

expedidos pola Administración educativa
correspondente.

3.2. Premios de ámbito autonómico, nacional ou internacional
relacionados coa familia profesional.

Acreditación xusti icativa de ter obtido o premio
0,10 puntos por cada un

correspondente.

3.3. Concursos ou competicións relacionados coa familia
profesional de ámbito autonómico, nacional ou internacional
de recoñecido prestixio a xuízo do xurado de selección.

Certi icación da entidade organizadora, en que

3.4. Publicacións directamente relacionadas coa familia
profesional.

Exemplares correspondentes ou copias simples no

conste/n o/s nome/s da/s persoa/s premiada/s, o
ámbito e a categoría.

caso de artigos.

Disposición complementaria primeira. Data en que teñen que estar recoñecidos os méritos alegados
Os méritos alegados, para a súa admisión, deben estar realizados e obtidos entre o día 1 de setembro de 2019 e o 31 de decembro de 2021.
Disposición complementaria segunda. Entidade certi icadora
Os méritos alegados deben estar certi icados por unha Administración ou entidade autorizada por ela.
Disposición complementaria terceira. Equivalencia entre créditos e horas de formación
Cando as actividades só viñesen expresadas en créditos, entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.
Disposición complementaria cuarta. Cómputo de actividades
Non se computarán as actividades de formación incluídas no propio ciclo formativo nin os créditos conducentes á obtención dun título universitario.
Disposición complementaria quinta. Actividades de prevención de riscos laborais
Non se terán en conta os cursos de formación de prevención en riscos laborais organizados e convocados polo centro educativo onde a persoa aspirante
realizou os seus estudos de formación profesional.
Disposición complementaria sexta. Valoración dos premios, concursos e competicións
Só se valorarán o primeiro e o segundo gañador.

