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Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut 
 
Criteris específics de baremació 
 
Professor contractat doctor interí 

Els criteris s’adeqüen al que disposa l’Acord normatiu 13061 del dia 10 d’abril de 2019 
(FOU núm. 480) i s’han aprovat al Consell del Departament de Biologia Fonamental i 
Ciències de la Salut del dia 7 de maig de 2019. 
 
Tots els mèrits s’avaluaran en funció de la seva adequació a l’àrea de coneixement i al perfil 
docent i investigador de la plaça emprant els coeficients correctors següents: totalment 
relacionat (C=1), bastant relacionat (C=0,5), poc relacionat (C=0,25), molt poc relacionat 
(C=0,1) o no relacionat (C=0). 
 

1. Activitat docent, preferentment realitzada en universitats (màxim: 20 punts) 
(normalitzar en cas que sigui necessari)  

 
Docència universitària 

 
• Docència a llicenciatura/grau, màster o doctorat (màxim: 15 punts): 1 punt cada 

40 hores (0,4 punts cada 40 hores, si la docència és una col·laboració 
supervisada pel professor responsable) 

• Direcció de tesis doctorals: 2 punts per tesi (1 punt, si és codirecció) 
• Direcció de TFM i TFG (màxim: 6 punts): 0,4 punts per TFM (0,2 punts, si és 

codirecció); 0,15 punts per TFG (0,075 punts, si és codirecció) 
• Docència a cursos d'especialització i títols propis: 0,1 punts per cada 40 hores 

(màxim: 1,5 punts) 
 

Docència no universitària (màxim: 1,5 punts) 
 

• Docència a l’ensenyament secundari: 0,4 punts per curs acadèmic complet (9 
mesos o equivalent de sumar els mesos treballats) 

 
2. Activitat en investigació (màxim: 25 punts): sumar els apartats a, b, c, d, e, i 

dividir per 6, i sumar-hi l’apartat f (normalitzar en cas que sigui necessari) 
 

a. Publicacions científiques i revisions (indexades) 
 

Suma dels índexs d'impacte de l’any de publicació (o més pròxim) corregit per 
ordre de firma i nombre d’autors. 
En el cas dels articles de revisió, es tindrà en consideració un número equivalent al 
10 per cent del total de publicacions. En cas de superar aquest percentatge, se 
seleccionaran les revisions més rellevants o d’autoria preferent (a criteri de la 
comissió) i la resta s’avaluarà a l’apartat 4 (Altres mèrits). 

 
b. Capítols de llibre (màxim: 10 punts) (normalitzar en cas que sigui necessari) 
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• Editorials internacionals: 1 punt 
• Editorials nacionals: 0,5 punts 

 
c. Participació a congressos (màxim: 15 punts) (normalitzar en cas que sigui 
necessari) 

 
• Conferència convidada: 1,5 punts, internacional; 0,75 punts, nacional; 0,15 

punts, local 
• Comunicacions orals: 0,5 punts, internacional; 0,25 punts, nacional; 0,05 

punts, local 
• Pòsters: 0,25 punts, internacional; 0,125 punts, nacional; 0,025 punts, local 

 
d. Projectes de recerca 

 
• Investigador principal d’un projecte de recerca: 2 punts per any, si és 

internacional; 1 punt per any, si és nacional; 0,5 punts per any, si és autonòmic 
• Investigador d’un projecte de recerca: 1 punt per any, si és internacional; 0,5 

punts per any, si és nacional; 0,25 punts per any, si és autonòmic 
• Investigador en formació (no doctor) d’un projecte de recerca: 0,5 punts per 

any, si és internacional; 0,25 punt per any, si és nacional; 0,1 punts per any, si 
és autonòmic 

• Investigador de xarxes d’investigació cooperativa (RETICS, Ciber, Europees): 
0,25 punts per any 

• Altres: a valorar per la comissió 
 

Per a convocatòries no competitives, els valors es multiplicaran per 0,6. 
 

e. Patents 
 

• Patent internacional: 5 punts si és transferida i en explotació; 4,5 punts si 
transferida; 4 punts si només patentada 

• Patent nacional: 2 punts si transferida i en explotació; 1,8 punts si transferida; 
1,6 punts si només patentada 

 
f. Estades a altres centres universitaris i/o de recerca (diferents al de realització 
de la tesi doctoral) (màxim: 2 punts) 

 
• Internacionals: 1 punt per any 
• Nacionals: 0,5 punts per any 

 
3. La guia docent presentada pel candidat en cas que la plaça es convoqui per 

impartir una assignatura nova (màxim: 5 punts) 
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4. Altres mèrits (màxim: 5 punts) (normalitzar en cas que sigui necessari) 
 

• Beques 
o Beques predoctorals (FPU, CAIB o autonòmiques i beques equivalents): 2 

punts 
o Beques / contractes postdoctorals (Juan de la Cierva, Sara Borrell, Torres 

Quevedo, Ramón y Cajal, Miguel Servet, Marie Curie, etc.): 1 punt per any  
Per a convocatòries no competitives, els valors es multiplicaran per 0,6. 
En cas de renúncia, només es tindrà en compte el període durant el qual s’ha gaudit 
la beca / el contracte. 
 
• Acreditació superior a la requerida. Només es tindrà en compte la de més valor: 

titular d’universitat (TU): 1 punt; catedràtic d’universitat (CU): 2 punts. 
 

• Expedient acadèmic de llicenciatura/grau: màxim: 2,5 punts 
o Puntuació = (nota (sobre 10) - 5) / 2 

 
• Altres titulacions oficials (llicenciatura, màster, doctorat): 1 punt 

 
• Altres titulacions no oficials (títols propis, cursos d’especialista universitari): 

0,2 punts per cada 100 hores 
 

• Activitat professional: 0,25 punts per any (a temps complet; a temps parcial, es 
calcularà de forma proporcional). 
 

• Premis: 
o premi extraordinari de grau/llicenciatura, de doctorat: 1 punt 
o altres premis: els valorarà la comissió 
 

• Curs de Capacitació d’Experimentació Animal: 0,25 punts 
 

• Projectes d’innovació pedagògica: investigador principal, 0,3 punts; participant, 
0,15 punts 
 

• Curs d’Aptitud Pedagògica (CAP) o màster equivalent de Formació de 
Professorat: 0,5 punts 
 

• Idiomes: 
o Català (nivell C): 0,2 punts 
o Anglès (certificat B2 o equivalent): 0,2 punts 
 

• Altres: ho valorarà la comissió 
 
Qualsevol altre mèrit no inclòs explícitament en aquest barem serà valorat per la 
comissió 

 


