
QUAN PODRÉ PROGRESSAR DE NIVELL?

SÍ NO

NOSÍ

Complesc les condicions
d’aquesta primera convocatòria?

Les compliré el desembre del 2018?

El febrer de 2018
progressaré de nivell
Amb efectes econòmics
del mes de gener de 2018

SÍ
NO

El desembre de 2018 
progressaré de nivell
Amb efectes econòmics
del mes de gener de 2019

5 anys de permanència al nivell anterior

Curs d’avaluació 360º per competències

Mínim de puntuació:
Grups A1 i A2 (nivells 1 i 2):
30 punts (120 h formació amb aprofitament)
Grups C1 i C2 (nivells 3, 4, 5 i 6):
20 punts (80 h formació amb aprofitament)
Grup AP (nivells 7 i 8):
10 punts (40 h formació amb aprofitament)
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Condicions d’aquesta convocatòria

A banda de la formació, també donen punts els 
idiomes, els títols de català, la docència, les 
publicacions, la col·laboració amb l’EBAP, els 
títols acadèmics... (consultau la convocatòria a 
la nostra web).

L’any 2021
Si en aquell moment 
complesc les condicions
que es determinaran

Tenc més de 1095 dies sobrants?

Carrera professional
Convocatòria ordinària 2018

Accés a nivells o subgrups superiors

Qui accedeixi a un subgrup o nivell 
superior (torn lliure i promoció interna), li 
barataran el nivell I de carrera del seu 
subgrup o nivell anterior pel nivell I del 
subgrup o nivell superior al qual ha 
accedit. La resta de nivells, els cobrarà del 
subgrup d’origen fins que els vagi 
substituint per nivells del subgrup nou, 
obtinguts en convocatòries ordinàries de 
progressió de carrera professional.



AVALUACIÓ 360o PER COMPETÈNCIES
Qui s’ha

d’avaluar?
TOTHOM

Qui m’avaluarà?

Tres companys/es o 
subordinats/des

El/la superior jeràrquic/a

50%

50%

Què m’avaluaran

Jo mateix/a Valor orientatiu

Les competències professionals

• Treball en equip
• Adaptabilitat/flexibilitat
• Compromís/implicació
• Orientació als resultats
• Orientació a la ciutadania
• Habilitats directives

(només per al personal directiu)

Avaluació superada

Conductes professionals

que es despleguen en

Com m’avaluaran
Cada conducta s’avalua amb 

un valor entre 1 i 6

Per superar l’avaluació, 
he de treure com a mínim 

una mitjana de 3
Avaluació inicialment

no superada

• Puc participar en les convocatòries
per pujar de nivell a partir de 2021

• No em baixaran de nivell si estic al IV

Entrevista personal
amb el superior jeràrquic

No hi estic conforme

• Se’m proposarà un
pla de millora

• Em perjudicarà en
la carrera professional
a partir de 2021

Avaluació no superada

Hi estic conforme

Puc presentar
al·legacions davant la

Comissió de seguiment

Que resoldrà el sentit
de l’avaluació

Les primeres avaluacions es faran el març de 2018 i tendran en compte el període 
comprès entre l’octubre de 2017 i el març del 2018.
Per a la primera convocatòria (2018/19) de carrera professional, l’únic requisit 
relacionat amb l’avaluació és el certificat d’aprofitament del curs que imparteix 
l’EBAP sobre aquest model d’avaluació 360o per competències.

Que també serà avaluat pel personal subordinat

Carrera professional
Avaluació 360o per competències


