
 
 

 

 

Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts 
 

Criteris específics de baremació 

Es valoraran necessàriament i exclusivament els elements que s’indiquen, tenint en 
compte, en tots els apartats, la relació entre els mèrits aportats i l’àrea de 
coneixement i el perfil de la plaça seguint el que s’especifica al document «Criteris 
d’aplicació dels coeficients correctors». 

 
Professor contractat doctor interí 

Adaptació de l'Acord normatiu del dia 25 de juny de 2013 (FOU núm. 385, de 5 de 
juliol) pel qual s’aprovaren els criteris generals de contractació del professorat, a la 
contractació de professors contractats doctors interins del Departament de Ciències 
Històriques i Teoria de les Arts, que pretén millorar la forma de puntuar i de valorar 
cada un dels indicadors i mèrits que s'han de tenir en compte i, per tant, pretén 
millorar la transparència i la comprensió del procediment.  
 

Criteris generals de baremació:  

1. L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 20 punts. 

2. L’activitat en investigació: màxim 25 punts. 

3. La guia docent presentada pel candidat en cas que la plaça es convoqui per 
impartir una assignatura nova: màxim 5 punts. 

4. Altres mèrits (altres beques i contractes no inclosos a l'apartat 2, cursos 
d’especialització, idiomes, premis, activitat professional, altres titulacions, 
participació en projectes d’innovació pedagògica, etc.): màxim 5 punts. 

Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen la LOU i, si escau, el 
Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del 
personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears. 

Les comissions de contractació aplicaran un coeficient corrector a la puntuació de cada 
indicador o mèrit segons l’àrea i el perfil de la plaça seguint els criteris detallats al 
document «Criteris d'aplicació dels coeficients correctors».  

 
1. L'ACTIVITAT DOCENT, PREFERENTMENT REALITZADA EN UNIVERSITATS 
(màxim 20 punts):  



 
 

 

 

En aquest apartat es valorarà principalment l'activitat docent universitària, amb 
l'aplicació dels coeficients correctors abans indicats i, per tant, el màxim que 
s'assignarà per l'activitat docent no universitària serà de 2 punts.  

Docència universitària: Cada 30 hores anuals, 0,5 punts per any. 
Docència no universitària: Cada curs a temps complet, 0,05 punts per any. 

Docència no universitària: Cada curs a temps parcial, 0,025 punts per any. 

 

3. L'ACTIVITAT EN INVESTIGACIÓ (màxim 25 punts): 

Llibres i capítols de llibre: 
Llibre de difusió internacional: Fins a 3 punts per llibre 

Llibre de difusió nacional: Fins a 2 punts per llibre  

Capítol de llibre de difusió internacional: Fins a 1,5 punts per capítol  

Capítol de llibre de difusió nacional: Fins a 1 punt per capítol  
 
Edició de llibres:  
Llibre de difusió internacional: Fins a 1,5 punts per llibre  

Llibre de difusió nacional: Fins a 1 punt per llibre  

 

Articles:  

Revista científica de difusió internacional: Fins a 1,5 punts per article  

Revista científica de difusió nacional: Fins a 1 punt per article  

 

Edició de revistes:  

Editor de revistes indexades: Fins a 2 punts per revista i any 
Editor d'altres revistes: Fins a 1 punt per revista i any 
Membre del comitè d'edició de revistes indexades: Fins a 1 punt per revista i any  

Membre del comitè d'altres revistes: Fins a 0,5 punts per revista i any  

 

Presentació de comunicacions:  



 
 

 

 

Congressos internacionals: Fins a 1,5 punts per comunicació 
Congressos nacionals: Fins a 1 punt per comunicació 
Congressos o jornades d'àmbit autonòmic o regional: Fins a 0,5 punts per comunicació  
Jornades d'estudis locals: Fins a 0,2 punts per comunicació  

 

Participació en projectes de recerca finançats per la Unió Europea, l'Estat 
espanyol o governs autonòmics en convocatòries públiques i competitives:  

Membre de l'equip investigador: 1 punt per projecte i any 
Membre de l'equip de treball o col·laborador: 0,5 punts per projecte i any  

 
3. LA GUIA DOCENT PRESENTADA PEL CANDIDAT, EN CAS QUE LA PLAÇ A ES 
CONVOQUI PER IMPARTIR UNA ASSIGNATURA NOVA (màxim 5 punts):  
Es valorarà la coherència científica dels continguts temàtics i l’adequació metodològica 
i formal de la guia docent als criteris establerts al pla d'estudis vigent.  

 

5. ALTRES MÈRITS (màxim 5 punts): 

Formació: 

Altres titulacions de grau o equivalent: 1 punt per titulació 

Segon doctorat: 2 punts 
Altres màsters universitaris oficials: 1 punt per cada 60 crèdits ECTS  

Títols propis: 0,25 punts per títol 
Cursos d'especialització: 0,05 punts per cada 10 hores  

 

Estades docents o d’investigació:  

Internacionals: 1 punt per cada tres mesos  

Nacionals: 0,5 punts per cada tres mesos  

Altres mèrits a considerar per la comissió: projectes en línia, altres beques, activitat 
professional, premis, idiomes, etc.  

Professor ajudant doctor 



 
 

 

 

Adaptació de l'Acord normatiu del dia 25 de juny de 2013 (FOU núm. 385, de 5 de 
juliol) pel qual s’aprovaren els criteris generals de contractació del professorat, a la 
contractació de professors ajudants doctors del Departament de Ciències Històriques i 
Teoria de les Arts, que pretén millorar la forma de puntuar i de valorar cada un dels 
indicadors i mèrits que s'han de tenir en compte i, per tant, pretén millorar la 
transparència i la comprensió del procediment.  
 

Criteris generals de baremació: 
1. L'expedient acadèmic (inclosos els cursos de doctorat): màxim 10 punts. 
2. Beques i contractes d'investigació: màxim 5 punts. 
3. L'activitat en investigació: màxim 10 punts. 
4. L'activitat docent preferentment realitzada en universitats: màxim 5 punts.  

5. Altres mèrits (altres beques, cursos d'especialització, estades a l'estranger, idiomes, 
premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes d'innovació 
pedagògica, projectes en línia, etc.): màxim 5 punts. 

En els punts 3 i 4 s'ha de tenir en compte, preferentment, l’activitat exercida en 
centres no vinculats a la Universitat on hagin estat contractats, becaris, etc. 

Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen l’article 50 de la LOU i 
l’article 12 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i 
retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB. La contractació 
exigirà l’avaluació positiva prèvia de la seva activitat per part de l’Agència de 
Qualitat Universitària de les Illes Balears, de l’Agència Nacional d’Avaluació de la 
Qualitat i Acreditació o d’altres agències autonòmiques amb les quals l’Agència de 
Qualitat de les Illes Balears tingui acords de col·laboració específics sobre el tema de 
l’acreditació. 

Les comissions de contractació aplicaran un coeficient corrector a la puntuació de cada 
indicador o mèrit segons l’àrea i el perfil de la plaça seguint els criteris detallats al 
document «Criteris d'aplicació dels coeficients correctors».  

 
1. EXPEDIENT ACADÈMIC, INCLOSOS ELS ESTUDIS DE DOCTORAT (màxim 10 
punts):  
S'aplicarà la mitjana que deriva de l'expedient acadèmic, amb l'aplicació dels 
coeficients correctors abans indicats, si escau. En cas que la comissió així ho decideixi, 
també es podria fer servir un sistema proporcional, de manera que el candidat amb el 



 
 

 

 

millor expedient obtindria la màxima puntuació, i la resta tindria la puntuació que li 
correspongués.  

 

2. BEQUES D'INVESTIGACIÓ (màxim 5 punts):  

En aquest apartat la comissió unificarà criteris respecte al valor de les distintes 
beques possibles, tant públiques com privades, d'àmbit internacional, nacional o 
autonòmic. La puntuació definitiva s'ha de fer sobre la base del major o menor grau de 
competitivitat i del prestigi de la beca o de les beques.  

 

3. L'ACTIVITAT EN INVESTIGACIÓ (màxim 10 punts): llibres i capítols de llibre: 

Llibre de difusió internacional: Fins a 3 punts per llibre 

Llibre de difusió nacional: Fins a 2 punts per llibre  

Capítol de llibre de difusió internacional: Fins a 1,5 punts per capítol  

Capítol de llibre de difusió nacional: Fins a 1 punt per capítol  

 

Edició de llibres:  

Llibre de difusió internacional: Fins a 1,5 punts per llibre  

Llibre de difusió nacional: Fins a 1 punt per llibre  

Articles:  

Revista científica de difusió internacional: Fins a 1,5 punts per article  

Revista científica de difusió nacional: Fins a 1 punt per article  

Edició de revistes:  

Editor de revistes indexades: Fins a 2 punts per revista i any 
Editor d'altres revistes: Fins a 1 punt per revista i any 
Membre del comitè d'edició de revistes indexades: Fins a 1 punt per revista i any 
Membre del comitè d'altres revistes: Fins a 0,5 punts per revista i any  

Presentació de comunicacions:  

Congressos internacionals: Fins a 1,5 punts per comunicació 
Congressos nacionals: Fins a 1 punt per comunicació 
Congressos o jornades d'àmbit autonòmic o regional: Fins a 0,5 punts per comunicació  



 
 

 

 

Jornades d’estudis locals: Fins a 0,2 punts per comunicació  

 

Participació en projectes de recerca finançats per la Unió Europea, l'Estat 
espanyol o governs autonòmics en convocatòries públiques i competitives:  

Membre de l'equip investigador: 1 punt per projecte i any 
Membre de l'equip de treball o col·laborador: 0,5 punts per projecte i any  

 

4. L'ACTIVITAT DOCENT, PREFERENTMENT REALITZADA EN UNIVERSITATS 
(màxim 5 punts):  

En aquest apartat es valorarà principalment l'activitat docent universitària, amb 
l'aplicació dels coeficients correctors abans indicats i, per tant, el màxim que 
s'assignarà per l'activitat docent no universitària serà d’1 punt.  

Docència universitària: Cada 30 hores anuals, 0,5 punts per any 
Docència no universitària: Cada curs a temps complet, 0,05 punts per any 
Docència no universitària: Cada curs a temps parcial, 0,025 punts per any  

 

5. ALTRES MÈRITS (màxim 5 punts): 

Formació: 

Altres titulacions de grau o equivalent: 1 punt per titulació 

Segon doctorat: 2 punts 
Altres màsters universitaris oficials: 1 punt per cada 60 crèdits ECTS  

Títols propis: 0,25 punts per títol 
Cursos d'especialització: 0,05 punts per cada 10 hores  

 

Ajudant 
Adaptació de l'Acord normatiu del dia 17 de juny de 2005 (FOU núm. 253, de 24 de 
juny) pel qual s’aprovaren els criteris generals de contractació del professorat, a la 
contractació de professors ajudants del Departament de Ciències Històriques i Teoria 
de les Arts, que pretenen millorar la forma de puntuar i de valorar cada un dels 
indicadors i mèrits que s'han de tenir en compte i, per tant, pretenen millorar la 
transparència i la comprensió del procediment. 

 



 
 

 

 

Criteris generals de baremació: 

1. L’expedient acadèmic (inclosos els estudis de postgrau): màxim 20 punts. 

2. Altres mèrits (activitat docent, activitat investigadora, beques i contractes 
d'investigació, estades en altres centres universitaris o de recerca, cursos 
d’especialització, idiomes, premis, altres titulacions, activitat professional, etc.): 
màxim 10 punts. 

Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen l’article 49 de la LOU i 
l’article 11 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i 
retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB. A aquests efectes, es 
considerarà que han acabat les matèries d’estudi a què es refereixen els articles 
anteriors els candidats que hagin estat admesos o estiguin en condicions de ser 
admesos als estudis de doctorat, de conformitat amb el Reial decret 99/2011, de 29 
d’octubre. 

Les comissions de contractació aplicaran un coeficient corrector a la puntuació de cada 
indicador o mèrit segons l’àrea i el perfil de la plaça seguint els criteris detallats al 
document «Criteris d'aplicació dels coeficients correctors». 

 

1. EXPEDIENT ACADÈMIC, INCLOSOS ELS ESTUDIS DE DOCTORAT (màxim 20 
punts): 

S'aplicarà la mitjana que deriva de l'expedient acadèmic, amb l'aplicació dels 
coeficients correctors abans indicats, si escau. En cas que la comissió així ho decideixi, 
també es podria fer servir un sistema proporcional, de manera que el candidat amb el 
millor expedient obtindria la màxima puntuació, i la resta tindria la puntuació que li 
correspongués. 

 

2. ALTRES MÈRITS (màxim 10 punts): 

En aquest apartat la comissió unificarà criteris respecte al valor de les distintes 
beques possibles, tant públiques com privades, d'àmbit internacional, nacional o 
autonòmic. La puntuació definitiva s'ha de fer sobre la base del major o menor grau de 
competitivitat i del prestigi de la beca o de les beques. 

 
Llibres i capítols de llibre: 

Llibre de difusió internacional: Fins a 3 punts per llibre. 

Llibre de difusió nacional: Fins a 2 punts per llibre  

Capítol de llibre de difusió internacional: Fins a 1,5 punts per capítol  

Capítol de llibre de difusió nacional: Fins a 1 punt per capítol  

 



 
 

 

 

Edició de llibres:  

Llibre de difusió internacional: Fins a 1,5 punts per llibre  

Llibre de difusió nacional: Fins a 1 punt per llibre  

 
Articles:  

Revista científica de difusió internacional: Fins a 1,5 punts per article  

Revista científica de difusió nacional: Fins a 1 punt per article  

 

Edició de revistes:  

Editor de revistes indexades: Fins a 2 punts per revista i any 
Editor d'altres revistes: Fins a 1 punt per revista i any 
Membre del comitè d'edició de revistes indexades: Fins a 1 punt per revista i any 
Membre del comitè d'altres revistes: Fins a 0,5 punts per revista i any  

 

Presentació de comunicacions:  

Congressos internacionals: Fins a 1,5 punts per comunicació 
Congressos nacionals: Fins a 1 punt per comunicació 
Congressos o jornades d'àmbit autonòmic o regional: Fins a 0,5 punts per comunicació  

Jornades d'estudis locals: Fins a 0,2 punts per comunicació  

 

Participació en projectes de recerca finançats per la Unió Europea, l'Estat 
espanyol o governs autonòmics en convocatòries públiques i competitives:  

Membre de l'equip investigador: 1 punt per projecte i any 
Membre de l'equip de treball o col·laborador: 0,5 punts per projecte i any  

 

Activitat docent: 

En aquest apartat es valorarà principalment l'activitat docent universitària, amb 
l'aplicació dels coeficients correctors abans indicats i, per tant, el màxim que 
s'assignarà per l'activitat docent no universitària serà d’1 punt.  



 
 

 

 

Docència universitària: Cada 30 hores anuals, 0,5 punts per any 
Docència no universitària: Cada curs a temps complet, 0,05 punts per any  

Docència no universitària: Cada curs a temps parcial, 0,025 punts per any  

 
Formació: 

Altres titulacions de grau o equivalent: 1 punt per titulació 

Altres màsters universitaris oficials: 1 punt per cada 60 crèdits ECTS  

Títols propis: 0,25 punts per títol 
Cursos d'especialització: 0,05 punts per cada 10 hores  

 

Estades docents o d’investigació:  

Internacionals: 1 punt per cada 3 mesos  

Nacionals: 0,5 punts per cada tres mesos  

Altres mèrits a considerar per la comissió: projectes en línia, altres beques, activitat 
professional, premis, idiomes, etc.  

 
Professor associat 
Adaptació de l'Acord normatiu del dia 25 de juny de 2013 (FOU núm. 385, de 5 de 
juliol) pel qual s’aprovaren els criteris generals de contractació del professorat, a la 
contractació de professors associats del Departament de Ciències Històriques i Teoria 
de les Arts, que pretén millorar la forma de puntuar i de valorar cada un dels 
indicadors i mèrits que s'han de tenir en compte i, per tant, pretén millorar la 
transparència i la comprensió del procediment.  

 

Criteris generals de baremació:  

1. L'activitat professional: màxim 10 punts.  

2. L'activitat docent preferentment realitzada en universitats: màxim 5 punts.  

3. La guia docent presentada pel candidat en cas que la plaça es convoqui per 
impartir una assignatura nova: màxim 5 punts.  

4. L'activitat en investigació: màxim 5 punts.  



 
 

 

 

5. Els estudis de doctorat (inclòs el títol de doctor/a): màxim 5 punts.  

6. Altres mèrits (altres beques, cursos d'especialització, estades a l'estranger, 
idiomes, premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes 
d'innovació pedagògica, projectes en línia, etc.): màxim 5 punts. 

 

Els candidats han de complir els requisits exigits per l’article 53 de la LOU i els 
establerts a l’article 15 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim 
jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB (especialistes 
de reconeguda competència que acreditin exercir la seva activitat professional fora de 
l’àmbit docent i d'investigació de la Universitat). El personal no docent de la UIB pot 
ser contractat, sempre que compleixi les condicions legals de compatibilitat. 

 

Es valoraran necessàriament i exclusivament els elements que s'indiquen, tenint en 
compte, en tots els apartats, la relació entre els mèrits aportats i l'àrea de 
coneixement i el perfil de la plaça.  

 

Les comissions de contractació aplicaran un coeficient corrector a la puntuació de cada 
indicador o mèrit segons l’àrea i el perfil de la plaça seguint els criteris detallats al 
document «Criteris d'aplicació dels coeficients correctors».  

 

1. L'ACTIVITAT PROFESSIONAL (màxim 10 punts):  

1 punt per any treballat. S'aplicarà el coeficient corrector segons l'adequació al perfil 
de la plaça.  

 

2. L'ACTIVITAT DOCENT, PREFERENTMENT REALITZADA EN UNIVERSITATS 
(màxim 5 punts):  

En aquest apartat es valorarà principalment l'activitat docent universitària, amb 
l'aplicació dels coeficients correctors abans indicats i, per tant, el màxim que 
s'assignarà per l'activitat docent no universitària serà d’1 punt.  

Docència universitària: Cada 30 hores anuals, 0,5 punts per any 
Docència no universitària: Cada curs a temps complet, 0,05 punts per any  



 
 

 

 

Docència no universitària: Cada curs a temps parcial, 0,025 punts per any  
 

3. LA GUIA DOCENT PRESENTADA PEL CANDIDAT, EN CAS QUE LA PLAÇ A ES 
CONVOQUI PER IMPARTIR UNA ASSIGNATURA NOVA (màxim 5 punts):  

Es valorarà la coherència científica dels continguts temàtics i l'adequació metodològica 
i formal de la guia docent als criteris establerts al pla d'estudis vigent.  

 

4. L'ACTIVITAT EN INVESTIGACIÓ (màxim 5 punts): 

Llibres i capítols de llibre: 
Llibre de difusió internacional: Fins a 3 punts per llibre 

Llibre de difusió nacional: Fins a 2 punts per llibre  

Capítol de llibre de difusió internacional: Fins a 1,5 punts per capítol  

Capítol de llibre de difusió nacional: Fins a 1 punt per capítol  

 

Edició de llibres:  

Llibre de difusió internacional: Fins a 1,5 punts per llibre. 

Llibre de difusió nacional: Fins a 1 punt per llibre  

 

Articles:  

Revista científica de difusió internacional: Fins a 1,5 punts per article  

Revista científica de difusió nacional: Fins a 1 punt per article  

 

Edició de revistes:  

Editor de revistes indexades: Fins a 2 punts per revista i any 
Editor d'altres revistes: Fins a 1 punt per revista i any 
Membre del comitè d'edició de revistes indexades: Fins a 1 punt per revista i any 
Membre del comitè d'altres revistes: Fins a 0,5 punts per revista i any  

 

Presentació de comunicacions:  



 
 

 

 

Congressos internacionals: Fins a 1,5 punts per comunicació 
Congressos nacionals: Fins a 1 punt per comunicació 
Congressos o jornades d'àmbit autonòmic o regional: Fins a 0,5 punts per comunicació  

Jornades d'estudis locals: Fins a 0,2 punts per comunicació  

 

Participació en projectes de recerca finançats per la Unió Europea, l'Estat 
espanyol o governs autonòmics en convocatòries públiques i competitives:  

Membre de l'equip investigador: 1 punt per projecte i any  

Membre de l'equip de treball o col·laborador: 0,5 punts per projecte i any  

 

5. ELS ESTUDIS DE DOCTORAT (INCLÒS EL TÍTOL DE DOCTOR/A) (màxim 5 
punts): 

S'aplicarà la mitjana que deriva de l'expedient acadèmic, amb l'aplicació dels 
coeficients correctors abans indicats, si escau. Es tindran en compte també, si escau, 
els premis i mencions associats al doctorat. En cas que la comissió així ho decideixi, 
també es podria fer servir un sistema proporcional, de manera que el candidat amb el 
millor expedient obtindria la màxima puntuació, i la resta tindria la puntuació que li 
correspongués.  

 

6. ALTRES MÈRITS (màxim 5 punts): 

Formació: 
Altres titulacions de grau o equivalent: 1 punt per titulació 
Segon doctorat: 2 punts 
Altres màsters universitaris oficials: 1 punt per cada 60 crèdits ECTS 

Títols propis: 0,25 punts per títol 
Cursos d'especialització: 0,05 punts per cada 10 hores  

 

Estades docents o d’investigació:  

Internacionals: 1 punt per cada tres mesos  

Nacionals: 0,5 punts per cada tres mesos   

 



 
 

 

 

Altres mèrits a considerar per la comissió: projectes en línia, altres beques, activitat 
professional, premis, idiomes, etc.  


