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ANNEX II. DECLARACIÓ RESPONSABLE MÈRITS AL.LEGATS – FASE DE CONCURS 
 
PROCÉS SELECTIU MONITOR/A MENJADOR LLAR INFANTS i BORSA 
NOM I COGNOMS  
NÚM. DOCUMENT IDENTIFICATIU ASPIRANT  

 
 
 
Base 6.3.1 EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: 
 
6.3.1.1 Escoles bressol públiques 
 
Administració 
Pública 

Categoria Data inici Data finalització Nom fitxer pdf 

     
     
     

 
6.3.1.2 Escoles bressol privades 
  
Nom empresa Categoria Data inici Data finalització Nom fitxer pdf 
     
     
     
     

 
Base 6.3.2 FORMACIÓ: 
 
6.3.2.1 Titulacions acadèmiques  
 
Centre docent Categoria Data inici Data finalització Nom fitxer pdf 
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6.3.2.2 Cursos de formació  
 
Centre docent Denominació Curs Hores 

curs 
Any curs Nom fitxer pdf 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  
 
 
Data i lloc: 
 
 
Signatura de la persona interessada 
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