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Reglamentació


Reglament d’usos lingüístics (Junta de Govern de la Universitat de
Barcelona, sessió del 30 d’octubre de 1996):


«1.3. Sempre que en aquest document apareixen els termes
“documentació” i “comunicació”, s’ha d’entendre que es refereixen tant als
de tipus oral com als de tipus escrit i els de xarxa telemàtica.»


«3.3. Tota la documentació interna de caràcter administratiu s’ha de fer en
català.»


«4.6. Els formularis que s’hagin d’adreçar fora del domini lingüístic català
s’han de fer en català o bé en doble versió català / una altra llengua. En
aquest cas, el text català hi ha de figurar en lloc preferent.»


«5.9. La denominació dels ensenyaments, les assignatures, les
qualificacions, els cursos i els diplomes ha de ser en català. Els títols
acreditatius d’estudis propis expedits per la UB s’han de fer en català. Els
títols acreditatius d’estudis homologats (diplomatures, llicenciatures i
doctorats) s’han d’expedir en versió bilingüe, segons l’article 3.2 del Reial
decret 1496/1987, de 6 de novembre. Amb tot, la UB ha de regular la
disposició gràfica d’aquests textos segons el model aprovat pel Consell
Interuniversitari de Catalunya.»


Definició


Document que conté les dades relatives a la situació personal, els estudis,
l’experiència professional, etc. d’un candidat en un concurs, d’una persona
que opta a una plaça, a un lloc de treball, a una beca, etc.
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Terminologia


acadèmic -a
assignatura
beca
becari -ària
certificat d’assistència
classes pràctiques
classes teòriques
convalidació
convocatòria de majors de 25 anys
convocatòria extraordinària
convocatòria ordinària
crèdit
currículum
cursar
diploma
diplomat -ada
diplomatura
disciplina
docent
doctorat
doctorat -ada
estudiant
examen
expedició
expedir
homologació d’estudis
impartir
investigació
investigador -a
llicenciat -ada
llicenciatura
màster
matèria
matèria obligatòria
matèria opcional
matèria optativa
matrícula
matrícula extraordinària
matrícula ordinària
matriculació
pla d’estudis
postgrau
preinscripció
prova d’accés
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 3. Dades professionals
 


 En l’apartat de dades professionals s’acostuma a fer una divisió en els
grans blocs següents, seguint dins de cada bloc un ordre cronològic:
 


•  llocs de treball ocupats (nom de la institució o de l’empresa, funcions i
tasques assignades, càrrecs ocupats i els períodes corresponents)


•  activitat investigadora (amb el mateix grau de concreció indicat per als
llocs de treball)


•  altres tasques organitzatives i col∙laboració en treballs
•  publicacions: llibres i articles (els ja publicats i els que estan en curs


d’edició), indicats com a referències bibliogràfiques
•  comunicacions i ponències presentades en congressos, simposis, etc. (i


les corresponents referències bibliogràfiques)
•  assistència a jornades, simposis, seminaris, congressos, trobades


professionals, etc. (cal indicar-ne el lloc, la data i l’entitat organitzadora)
•  beques, ajuts i premis
 


 Els quatre darrers blocs de dades també es poden destacar en apartats
diferenciats, o bé incloure’ls dins l’apartat «Dades complementàries»
(sobretot si no són gaire extensos).
 


 4. Dades complementàries
 


 En aquest apartat es poden fer constar altres mèrits no recollits en els
apartats precedents que l’aspirant consideri d’interès per a la plaça a què
aspira. Per exemple, la condició de membre d’una associació o d’un
organisme, la direcció o coordinació d’un grup de treball, etc.
 


 5. Datació
 


 El document s’acaba amb la data de tancament de les dades incloses al
currículum. La datació es compon de:
 


•  població, seguida d’una coma
•  data (el dia del mes i l’any, en xifres; sense cap punt).


Barcelona, 29 de novembre de 1998
L’Hospitalet de Llobregat, 14 de maig de 1999


Opcionalment, la datació pot anar precedida de la signatura autògrafa.
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________________________________________
DAU:EXEMPLE DE CURRÍCULUM 2


Professor titular d’universitat, des del 27 de desembre de 1984. Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona.


Treballs d’investigació


Los efectos económicos de los Mundiales de Fútbol. Organisme patrocinador: Direcció
General de Política Científica, Ministeri d’Educació i Ciència. Període d’investigació: 1980–
1982.


La estructura y la financiación de la enseñanza a nivel universitario. Organisme
patrocinador: Universitat Internacional Menéndez y Pelayo. Període d’investigació: 1981.


Investigación socio-laboral de la Empresa Española. Organisme patrocinador: Departament
d’Economia de l’Empresa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la
Universitat de Barcelona. Període d’investigació: 1982.


Alternatives a la crisi empresarial. Organisme patrocinador: Departament d’Economia de
l’Empresa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de
Barcelona. Període d’investigació: 1984.


Publicacions: llibres


Estudio del Sector de Harinas Panificables en Catalunya. Barcelona: Consell Econòmic i
Social de Catalunya, 1974.


Marketing estratégico para los ‘80. Barcelona: Hispano Europea, SA, 1982.


Estructura económica del Área de la Cámara Oficial de Industria, Comercio y Navegación
de Palamós. Girona: Cambra Oficial d’Indústria, Comerç i Navegació de Palamós, 1982.


Gran Enciclopèdia Catalana (responsable dels vocables management, direcció empresarial,
mercadotècnia i segmentació del mercat. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1983.


Publicacions: articles


«Col∙loqui universitari sobre el moment turístic a Catalunya». Editur de Barcelona, 23 de
maig de 1989. 2 pàgines.


«Nuevas soluciones para el Turismo». La Vanguardia de Barcelona, 6 de juny de 1980. 1
pàgina.


«Disminución en las reservas turísticas». La Vanguardia de Barcelona, 7 de juny de 1980. 1
pàgina.


«El turisme a la Universidad». Editur de Barcelona, juny de 1980. 2 pàgines.


«VI Conferencia Mundial de la AMFORT en Hungría». Editur de Barcelona, 20 d’abril de
1984. 2 pàgines.












recerca
simultaneïtat d’estudis
tesi de llicenciatura
tesi doctoral
títol
titulació
trasllat
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__________________________________
DAU: EXEMPLE DE CURRÍCULUM 1


CURRÍCULUM


DADES PERSONALS


Nom i cognoms: Francesc Vallès i Vidal
Lloc i data de naixement: Sitges, 13 de gener de 1963
DNI: 42399599-G, expedit a Sitges el 3 de maig de 1990
Adreça: Sant Francesc, 21, 08913 Sitges. Telèfon: +34 934 434 121


FORMACIÓ


Llicenciatura en Filologia Catalana. Universitat de Barcelona, 17 de juliol de 1990.


Curs de traducció anglès-català, català-anglès. Escola d’Idiomes Moderns de la
Universitat de Barcelona, d’octubre de 1988 a març de 1989.


First Certificate in English. Universitat de Cambridge, desembre de 1981.


DADES PROFESSIONALS


Assessor lingüístic a la Unitat d’Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio. Des
d’abril de 1986 fins a juliol de 1991.


Col∙laborador en el programa de cooperació educativa per a l’elaboració del corpus
textual informatitzat de llengua catalana (Diccionari del català contemporani). Des
d’abril de 1989 fins a gener de 1990.


Col∙laborador de l’Editorial Casals. Tasques de correcció de galerades i originals de
llibres didàctics. Treballs puntuals. Des de setembre de 1989 fins a la data d’avui.


Barcelona, 30 de juliol de 1991
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DAU:EXEMPLE DE CURRÍCULUM 2


C U R R Í C U L U M


DADES PERSONALS


Nom i cognoms: Pere Català i Roqueta
Lloc i data de naixement: Lleida, 3 d’agost de 1954
DNI: 48776937-R. Adreça: c. Roger de Flor, 104, 8è, 1a
08024 Barcelona. Telèfon: +34 934 222 324


FORMACIÓ


Llicenciat en Ciències Econòmiques i Comercials. Ministeri d’Educació i Ciència
(Universitat de Barcelona), 29 de novembre de 1976.


Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, qualificació de cum laude. Universitat de
Barcelona, 3 de setembre de 1979.


Tècnic en Publicitat. Ministeri d’Informació i Turisme, 19 de novembre de 1986.


Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques. Escola Oficial de Turisme de Madrid, 19 de
desembre de 1987.


DADES PROFESSIONALS


Docència


Professor ajudant contractat, des de l’1 de gener de 1974 fins al 29 de setembre de 1974.
Assignatura: Economia de l’Empresa. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la
Universitat de Barcelona.


Professor ajudant contractat, des de l’1 d’octubre de 1975 fins al 30 de setembre de 1978.
Assignatura: Economia de l’Empresa. Dedicació a temps complet. Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona.


Professor ajudant contractat, des de l’1 d’octubre de 1978 fins al 30 de setembre de 1980.
Assignatura: Economia de l’Empresa. Dedicació a temps complet. Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona.


Professor adjunt contractat, des de l’1 de novembre de 1983 fins al 26 de desembre de 1984.
Assignatura: Economia de l’Empresa. Dedicació a temps complet. Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona.












 Si convé, també es pot fer constar que es disposa de carnet de conduir,
que es té vehicle propi, etc.
 


 2. Formació
 


 És una relació dels títols i certificats acadèmics obtinguts, amb la data i
l’organisme que els ha expedit. Habitualment s’hi ometen els de nivell
inferior (estudis primaris i batxillerat). En aquest apartat, la relació es pot
fer per nivells o bé d’acord amb una jerarquia convencional de les
titulacions. La indicació de les qualificacions és opcional, però sovint poc
aconsellable. També són opcionals les dades relatives al professorat i a la
durada dels cursos.
 


 Les dades que aquest apartat pot incloure són les següents:
 


 a) Títols d’ensenyaments reglats:
•  estudis primaris (opcional)
•  estudis secundaris (opcional)
•  diplomatures
•  llicenciatures (i les tesis corresponents)
•  altres estudis superiors (i els treballs de fi de carrera corresponents)
•  doctorats (i les tesis corresponents)
•  màsters i postgraus
•  cursos de formació continuada.


 


 b) Títols d’ensenyaments no reglats:
•  cursos que, pel contingut, són d’interès per a la plaça a què s’opta
•  estudis o coneixements d’idiomes segons les habilitats lingüístiques


(entendre, parlar, llegir i escriure), els nivells assolits, els centres on
s’han cursat i els certificats obtinguts


•  estudis o coneixements d’informàtica (amb el mateix grau de
concreció indicat per als idiomes: nom dels cursos, nivells, centres i
certificats)


•  altres estudis.
 


 c) Estudis que s’estan cursant en el moment en què es redacta el
currículum (i, opcionalment, els noms de les assignatures aprovades, el
nombre de crèdits obtinguts, etc.).
 


 La informació referent als coneixements d’idiomes i d’informàtica es pot
destacar en un apartat exprés, abans de l’apartat «Dades
complementàries», o bé incloure-la dins d’aquest darrer apartat.
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Estructura i redacció


El currículum és un document que sovint es presenta juntament amb una
sol∙licitud o amb una carta de presentació (per explicitar la plaça a què
s’aspira, per destacar la idoneïtat com a candidat o per detallar  les dades
de contacte d’algunes persones que poden donar-ne referències) i, per
tant, la data i la signatura que es tenen en compte a l’efecte de la
sol∙licitud són les d’aquesta sol∙licitud o carta. La data del currículum és la
del moment en què es tanca l’entrada de dades en aquest document.


Convé que el contingut i l’estructura del currículum s’adaptin a la finalitat
amb què es presenta, a les característiques o el perfil que es demanen en
el concurs o la convocatòria en els quals vulgui participar l’autor del
currículum. Aquesta adaptació comporta l’exclusió de determinades
dades i un grau més elevat de precisió o detall quant a les dades
pertinents o més rellevants en cada cas.


Pel que fa a la redacció, cal tenir cura que sigui un text complet però breu,
clar, precís, esquemàtic i sense redundàncies. Cada grup de dades ha de
tenir el títol d’apartat corresponent: Dades personals, Formació, etc.,
ressaltat amb lletra negreta. No s’hi ha d’usar cap tractament personal, i
no hi sol haver formes verbals o hi són molt escasses.


Dins de cadascun dels apartats del currículum, les dades tenen,
preferentment,  una ordenació cronològica.


Quan les circumstàncies ho exigeixen o ho fan aconsellable, el currículum
s’acompanya de les fotocòpies (simples o compulsades, segons el que
correspongui) dels documents acreditatius de les dades que s’hi
expliciten.


1. Dades personals


Les dades personals encapçalen aquest document. Concretament hi han
de constar les següents:


•  nom i cognoms
•  lloc i data de naixement
•  núm. del document nacional d’identitat (el lloc i la data d’expedició són


opcionals)
•  adreça i telèfons (particular i del lloc de treball)
•  altres dades pertinents, segons cada cas (situació laboral, prestació


social, horaris, mitjans de contacte alternatius —fax o correu
electrònic—, etc.).
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Esquema del currículum


1. Dades personals


2. Formació


3. Dades professionals


4. Dades complementàries


5. Datació
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