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Departament de Química 
 
 
Criteris específics de baremació 
 
 
Professor contractat doctor interí 

Tots els blocs es normalitzaran respecte al candidat amb més punts, si se supera la 
puntuació màxima. La puntuació màxima de cada bloc ve determinada per normativa 
de la UIB. 

Bloc 1. Activitat docent, preferentment universitària. Màxim: 20 punts 

Experiència docent  Màxim: 6 punts 
Docència universitària 1 punt per cada 60 h impartides 
Docència no universitària 0,25 punts per cada 60 h 
Altra experiència docent  Màxim: 2 punts 
Cursos d’especialització universitària 
impartits (escoles d'estiu, congressos) 

0,2 punts per cada 20 h 

Conferències divulgatives 0,1 punts 
Participació en activitats divulgatives 
de la ciència 

Un màxim de 0,5 punts per activitat 

Formació per a la docència Màxim: 2,5 punts 
Participació en cursos de formació del 
professorat  

0,2 punts x cada 30 hores. Màxim: 1,5 punts 

Ponències convidades en congressos 
de formació/innovació docent 

0,75 punts per cada ponència 

Comunicacions/pòsters en congressos 
de formació/innovació docent 

Comunicació: 0,5 / Pòster: 0,25 

Direcció de treballs Màxim: 2 punts 
Direcció de TFM 0,5 punts per treball 
Direcció de TFG 0,2 punts per treball 
Tribunal de TFG/TFM 0,05 punts per treball. Màxim: 1 punt 
Publicacions de material didàctic  Màxim: 2 punts 

 

Bloc 2. Activitat investigadora. Màxim: 25 punts 

Patents no comercialitzades 2 punts per patent 
Patents en explotació 4 punts per patent  
Articles publicats en revistes indexades Q1: 3 punts per article, Q2: 1,5 punts per 

article, Q3: 0,5 punts per article, Q4: 0,25 
punts per article 
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Articles de gran impacte La comissió valorarà preferentment els articles 
en revistes de gran impacte que estiguin 
indexats en el top 10% de les àrees de química 
multidisciplinària, química aplicada, o ciència 
multidisciplinària. 

Articles publicats en revistes no indexades 0,1 punts per article 
Llibres, capítols de llibre i altres 
publicacions derivades de la recerca 

Màxim: 2 punts per capítol / Màxim: 5 punts 
per llibre 

Participació rellevant en congressos 
internacionals, conferència convidada, 
presidència de sessió, comitè científic o 
organitzador o similar 

2 punts per participació 

Comunicació/pòster en congrés 
internacional 

0,75 punts per comunicació / 0,5 punts per 
pòster 

Participació rellevant en congressos 
nacionals, conferència convidada, 
presidència de sessió, comitè científic o 
organitzador o similar 

1,5 punts per participació 

Comunicació/pòster en congrés nacional 0,5 punts per comunicació / 0,3 punts per 
pòster 

IP de projectes  Competitius: 2 punts per any / No 
competitius: 0,75 per any 

Participació en projectes  Competitius: 1 punt per any / No competitius: 
0,25 punts per any 

Experiència investigadora postdoctoral en 
altres centres diferents del de la 
Universitat on es va defensar la tesi 
doctoral i de reconegut prestigi, siguin 
nacionals o internacionals 

2 punts per any (centres estrangers) 
1,5 punts per any (centres nacionals) 
 
Només es consideraran períodes superiors als 
3 mesos consecutius 

Direcció de treballs d'investigació 
mitjançant contractes o convenis  

Màxim: 3 punts  

Participació en treballs d'investigació 
mitjançant contractes o convenis  

Màxim: 1,5 punts  

Direcció de tesi defensada i aprovada Màxim: 3 punts per tesi 

 

Bloc 3. Programa d’assignatura nova. Màxim: 5 punts 
 
Valoració de la guia docent Adequació dels continguts (màxim: 3,5 punts) 

Adequació de la metodologia docent (màxim: 
1,5 punts) 

 

Bloc 4. Altres. Màxim: 5 punts 

Beques postdoctorals, ajuts i 
contractes competitius 

Marie Curie: 3 punts, Juan de la Cierva: 3 
punts, Ramón y Cajal: 4 punts, Torres 
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Quevedo: 2 punts 
Beques predoctorals (FPU, CAIB, FPI i 
similars) 

Màxim: 1,5 punts 

Altres ajuts postdoctorals Màxim: 2 punts 
Beca de col·laboració UIB (més de tres 
mesos) 

Màxim: 1 punt (0,1 punts per tres mesos) 

Estades en centres de recerca inferiors 
a tres mesos 

0,1 punts per mes  

Experiència professional no 
investigadora 

0,2 punts per any, màxim: 2 punts 

Cursos rebuts 0,1 punts per cada 10 h, màxim: 1 punt 
Idiomes 0,2 punts per cada certificat equivalent al B2 
Càrrecs de gestió  Òrgans acadèmics: 1 punt per any, òrgans 

col·legiats: 0,5 punts per any 
Participació en projectes d’innovació 
docent 

0,5 punts per projecte 

IP de projecte d’innovació docent 0,75 punts per projecte 
Altres acreditacions superiors a PCD  1 punt per acreditació 
Premi extraordinari de 
llicenciatura/grau 

1 punt 

Premi extraordinari de doctorat 1 punt 
Altres premis Màxim: 1 punt 
Altres mèrits  Màxim: 3 punts  

 

 
 
 
 
 
Professor visitant 

 
 
 
 
 
Professor ajudant doctor 
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Ajudant 

 
 
 
 
 
 
Associat 

 
Tots els blocs es normalitzaran respecte al candidat amb més punts. La puntuació màxima 
de cada bloc ve determinada per normativa de la UIB. 

 

 Puntuació 
màxima 

 

Bloc 1. Activitat professional 10   
Professional  2 punts per any. Si no arriba a 

l'any, s'aplicarà un criteri de 
proporcionalitat. 

Professor de secundària  1 punt per any. Si no arriba a 
l'any, s'aplicarà un criteri de 
proporcionalitat. 

Bloc 2. Activitat docent 5   
Experiència docent   
Hores de docència universitària  1 punt per 60 h 
Altra activitat docent (no es 
computaran les hores 
comptabilitzades com a activitat 
professional) 

1  

Direcció de treballs   
Direcció de TFM  0,5 punts per treball 
Direcció de TFG  0,1 punts per treball 
Publicacions de material didàctic 2  
Bloc 3. Guia docent d'assignatura 
nova 

5   

Adequació dels continguts 3.5  
Adequació de la metodologia docent  1.5  
Bloc 4. Activitat investigadora 5   
Articles publicats en revistes 
indexades 

  

Q1  1 punt per article 
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Q2  0,8 punts per article 
Q3  0,5 punts per article 
Q4  0,3 punts per article 
En revistes no JCR  0,1 punts per article 
Llibres, capítols de llibre i altres 
publicacions derivades de la recerca 

1  

Congressos   
Comunicació en congrés internacional  0,4 punts per participació 
Pòster en congrés internacional  0,2 punts per participació 
Comunicació en congrés nacional  0,3 punts per participació 
Pòster en congrés nacional  0,1 punts per participació 
Participació en projectes de recerca    
Competitiu  0,3 punts per projecte i any 
No competitiu  0,1 punts per projecte i any 
IP de projectes de recerca    
Competitiu  0,5 punts per projecte i any 
No competitiu  0,2 punts per projecte i any 
Contractes de transferència i/o 
patents 

  

Patents no comercialitzades  0,5 punts per patent 
Patents en explotació  3 punts per patent 
Participació en treballs d'investigació 
mitjançant contractes o convenis  

1 0,1 punts per projecte i any 

Altres mèrits en investigació  1  
Bloc 5. Estudis de doctorat, inclòs el 
títol de doctor  

5   

Títol de doctor 5  
Títol de màster/DEA 3  
Bloc 4. Altres mèrits  5   
Expedient acadèmic 1  
Beques 3  
Cursos d'especialització 1  
Estades a l'estranger per raons 
acadèmiques 

1  

Idiomes 1  
Premis 1  
Altres titulacions 1  
Participació en projectes d’innovació 
educativa 

2  

 

 


