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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 

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 
 
COMPETENCIES 1 (punts màx. 44) 
COMPETÈNCIES 

1 
DESENVOLUPAMENT SEGONS NIVELL  Poc  

(1) 
Suficient 
(2) 

Bastant 
(3) 

Molt 
(4) 

1. Adaptació al canvi, flexibilitat i capacitat de reacció. Adequar-se a les noves situacions i responsabilitats quan es 
generen canvis en l’empresa. Donar resposta a situacions no contemplades en procediments i instruccions. 

 Té una bona actitud davant les modificacions 
en la planificació diària i/o les situacions 
imprevistes i als canvis en les interaccions 
personals. 

     

S’adapta amb seguretat i rapidesa als canvis en 
la seva activitat diària. 

     

És capaç de reaccionar davant de situacions 
diferents i imprevistes. 

     

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 més adequada per resoldre la situació, considerant els recursos i terminis. Saber 
ordenar seqüencialment les accions en el temps, atenent als resultats a assolir i els recursos disponibles, establint les 
prioritats més adequades. 

 És capaç d’imprimir dinamisme a les meves 
tasques 

     

Incorpora elements de control per detectar els 
errors amb rapidesa, identificar les causes i així 
poder aplicar correccions 

     

Sap ordenar de forma seqüencial les accions en 
el temps, planificar les seves tasques i 
prioritzar-les de forma adequada. 

     

  

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).  
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3. Millora i aprenentatge continus. Estar sempre al dia en la seva professió i, periòdicament, es planteja el què i el 
com de la seva activitat professional, amb l’objectiu de suggerir i incorporar millores que aportin més valor en les 
actuacions i processos de treball. 

 Identifica les bones pràctiques i les aplica per 
millorar la qualitat de la seva feina 

     

Coneix, s’adapta i domina els recursos que té al 
seu abast per fer la feina. 

     

 S’implica en els projectes formatius del SEM i/o 
fa suggeriments de formacions alternatives pel 
seu lloc de treball. Desitja adquirir nous 
coneixements i té inquietud per aplicar-los en 
les seves tasques. 

     

4. Organització i planificació de tasques. Organitzar i planificar els tasques, pròpies i de l’equip, per assolir les fites 
definides en base a les accions a desenvolupar, les prioritats, els temps i recursos disponibles, a fi d’optimitzar-los, 
assegurant un servei efectiu i de qualitat 

 Treballa de forma ordenada amb pulcritud, 
mètode i rigor 

     

Organitza la seva jornada laboral tot 
considerant les prioritats i gestionant els 
imprevistos 

     

     TOTAL  
1 

 

 
COMPETENCIES 2 (punts màx. 56) 
COMPETÈNCIES 

2 
DESENVOLUPAMENT SEGONS NIVELL  Poc  

(1) 
Suficient 
(2) 

Bastant 
(3) 

Molt 
(4) 

1. Implicació i lleialtat vers el SEM. Identificar-se amb l’organització, missió, visió i valors. Capacitat per acomplir els 
objectius i fer propostes per avançar i millorar, així com actuar amb compromís  per desenvolupar tasques més enllà 

del que toca. 

 Segueix els processos i les normes establertes 
en el seu lloc de treball i és capaç d’assolir 
tasques més enllà de les que té assignades. 

     

Aporta suggeriments de millora i pensa en com 
aplicar-les. Transmet aquests suggeriments al 
seu superior i als seus companys. 

     

És positiu/va respecte la seva feina i ho 
transmet a la resta de companys 

     

S’esforça en transmetre una bona imatge del 
SEM i dels nostres professionals. 

     

2. Treball en equip i cooperació. Treballar de forma coordinada i col·laborar en la integració de la pròpia tasca amb la 
dels companys. Compartir informació, coneixements i responsabilitats. Afavorir un bon clima de treball en l’equip. 

 Treballa de forma coordinada, col·labora i 
comparteix informació amb l’equip 
proactivament. 

     

Assumeix la seva responsabilitat, tant en 
l’aportació d’idees com en els resultats, per 
assolir l'objectiu comú de l'equip. 

     

Accepta la crítica constructiva de superiors i 
companys per tal de revisar i millorar el seu 
acompliment. 

     

Afavoreix un bon clima i un ambient de treball 
amistós amb una actitud de cooperació. 
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3. Efectivitat i assoliment de resultats. Fer un bon treball, acomplint els objectius en relació amb la jornada laboral i 
cercant noves maneres per a la millora contínua dels resultats. 

 Fa bé el seu treball i en concret les tasques que 
se li encomanen en el temps establert. 

     

Assoleix els resultats que se li demanen. 
 

     

Millora la qualitat i quantitat dels resultats 
perquè aprofita els recursos que disposa. 
Aporta un valor afegit a la seva feina fent 
propostes de nous recursos. 

     

4. Gestió de les emocions. Identificar les emocions i l’efecte que tenen, per tal de gestionar-les adequadament, tot 
considerant el seu impacte en l’àmbit del treball. 

 Demostra un comportament calmat i 
respectuós. 

     

Controla les seves emocions. 
 

     

És comprensiu amb els sentiments i les 
emocions dels altres. 

     

     TOTAL 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


