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SISTEMA D’INCENTIVACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL (SIDP) 

 
 
 

AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES 
TÈCNIC TRANSPORT SANITARI 1- 1A – TÈCNIC AUXILIAR D E 

COORDINACIÓ – TÈCNIC D’OFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom del CANDIDAT:______________________________ Sig natura: 
 
 
 
 
Nom de l’AVALUADOR:___________________________ Sign atura: 
 
 
 
 
Nom del CAP____________________________________ Sig natura: 
 
 
 
 

Data avaluació:__________________ 
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QÜESTIONARI PER AVALUAR COMPETÈNCIES 

Periodicitat de les avaluacions:  

Amb periodicitat bianual s’avaluarà/autoavaluarà al treballador per tal que ell 
mateix pugui valorar la seva progressió i rebre si s’escau orientacions per millorar 
el seu acompliment. No obstant, als efectes dels requisits per canviar de nivell de 
SIDP, la puntuació a considerar serà la de l’última avaluació realitzada (la més 
propera en el temps).  

Escala de puntuació: 
 
Poc (1)       Manca de competència en la major part dels aspectes.  
Suficient 
(2) 

Valoració mínimament satisfactòria. 

Bastant (3) Valoració satisfactòria, tot i que en algun aspecte necessita millorar. 
Molt  (4)    Valoració molt satisfactòria. 
 
 
Puntuació màxima (COMPETÈNCIES 1 + COMPETÈNCIES 2) : 100 punts 
 
 
COMPETÈNCIES 1 (màxim 48 punts) 

       

 

COMPETÈNCIA DESENVOLUPAMENT SEGONS NIVELL 1 2 3 4 

 

1 Adequació al canvi i flexibilitat:   
Adequar l'actuació als processos, 

recursos disponibles i persones que 
generes les noves situacions i 

responsabilitats. Incorporar amb 
facilitat els canvis que es 

produeixen a l'empresa, així com 
proposar i impulsar canvis en el seu 

àmbit. 

S'adequa a petits canvis en l'activitat 
diària 

        

 

Assumeix taques de diferent 
naturalesa. 

        

 

Es mostra una persona oberta a 
respondre davant de petites 
modificacions en la seva planificació 
diària, en les seves situacions de 
treball i les seves interaccions 
personals, 

        

 

2 Capacitat resolutiva i presa de 
decisions:  analitzar situacions de 
manera objectiva, explorar-ne les 

causes i alternatives de solució, a fi 
de triar la mes adequada per 

solucionar la situació, considerant 
els recursos i terminis.  

Detecta errors en els processos de 
treball i els corregeix 

        

 

Detecta errors en els procediments 
diaris. 

        

 

incorporar elements de control per 
identificar-los ràpidament 
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COMPETÈNCIA DESENVOLUPAMENT SEGONS NIVELL 1 2 3 4 

 

3 Millora i aprenentatge 
permanents:  Està sempre al dia en 
la seva professió i, periòdicament, i 

es planteja el que i el com de la 
seva activitat professional, amb 
l'objectiu de suggerir i incorporar 

millores que aportin mes valor amb 
les actuacions i processos de 

treball 

Observa i identifica bones pràctiques i 
les aplica per millorar la qualitat del 
seu treball. 

        

 

Replanteja metodologies per millorar-
les 

        

 

S'adapta a les noves eines de treball, 
que proposa l'empresa 

        

 

Planificació, organització i 
priorització . Organitzar i planificar-
les tasques pròpies i de l'equip, a fi 

d'optimitzar-los assegurant un 
servei efectiu i de qualitat. 

Realitza l'activitat diària d'acord amb el 
pla de treball que se li facilita. 

        

 

Organitza la jornada considerant les 
prioritats 

        

 

Treballa de forma ordenada.         

 

  TOTAL COMPETENCIES 1         

 

(Puntuació màxima: 48) 

        
COMPETÈNCIES 2 (màxim 52 punts) 

       

 

COMPETÈNCIA DESENVOLUPAMENT SEGONS NIVELL 1 2 3 4 

 

1 Compromís amb el SEM : 
Mostrar interès i actuar amb 

implicació per desenvolupar les 
tasques, amb integritat i 

responsabilitat en el seu lloc de 
treball.  

Segueix responsablement normes i 
protocols 

        

 

Segueix els processos i normes 
establertes de forma responsable 

        

 

Adopta un estil de pensament positiu 
en les seves actuacions. 

        

 

2 Treball en equip i cooperació: 
Treballar de forma coordinada, 

integrant la pròpia tasca en la dels 
altres, compartir informació, 

coneixements i responsabilitats, en 
benefici de l'assoliment de l'objectiu 

comú.  

Coopera per facilitar el procés         

  

Coopera en les activitats que formen 
part d'un procés comú. 

        

  
Mostra predisposició per col·laborar         

  

Col·laborar de forma constructiva, 
contribuint al bon clima, 

        

 

3 Efectivitat i assoliment de 
resultats : Fer un bon treball 

aconseguint els objectius fixats. 

Desenvolupa les tasques 
encomanades seguint els 
procediments establerts 

        

 

Compleix els estàndards de qualitat i 
quantitat esperats. 

        

 

Fa bé el seu treball         
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COMPETÈNCIA DESENVOLUPAMENT SEGONS NIVELL 1 2 3 4 

 

4 Gestió d'emocions : identificar 
les emocions i l'efecte que tenen, 

per tal de gestionar-les 
adequadament, tot considerant el 

seu impacte. 

Demostra un comportament calmat i 
respectuós en l'entorn de treball 

        

 

Actua de manera controlada davant 
dels companys 

        

 

Compren les emocions dels altres.         

 

  TOTAL COMPETÈNCIES 2         

 

(Puntuació màxima: 52) 

        
 
 
 
 
A les puntuacions obtingudes en C1 i C2, la Comissió Paritària d’Avaluació de 
SIDP, podrà atorgar fins un màxim de  6 punts  complementaris (distribuïts entre 
C1 i C2), als efectes d’igualar la puntuació mínima conjunta exigible de C1 + C2, 
en els respectius nivells: 
 

N1: mínim de 50 punts 
N2: mínim de 60 punts 
N3: mínim de 70 punts 
N4: mínim de 80 punts 
 

Aquesta aportació complementària de punts es decidirà per consens d’ambdues 
parts de la Comissió (empresa i representació social) i motivant la decisió. 


