Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Criteris específics de baremació
Professors ajudants
Adaptació de l’Acord normatiu del dia 10 d’abril de 2019 (FOU núm. 480, de 17 d’abril),
pel qual s’aprovaren els criteris generals de contractació del professorat a la Universitat
de les Illes Balears, a la contractació d'ajudants del Departament d’Infermeria i
Fisioteràpia (aprovada en Consell de Departament el dia 9 de maig de 2019).
Perfil òptim: graduats o graduades que tinguin formació de postgrau oficial o
especialitat sanitària (IIR) i que vulguin completar la seva formació investigadora, amb
la possibilitat de col·laborar en tasques docents.
Criteris generals de baremació: es valoraran necessàriament i exclusivament els
elements que s'indiquen. Es tindrà 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 especifica el
document «Criteris d’aplicació dels coeficients correctors». Cap mèrit no pot ser valorat
en més d’un apartat.
En cas que, en aplicació del barem, la puntuació de qualque candidat superi el nombre
màxim de punts corresponents a un determinat apartat, la comissió podrà acordar
aplicar un factor d’escala a les puntuacions de tots els candidats en el dit apartat, de
manera que la puntuació màxima resultant no superi en cap cas el valor màxim previst
a la normativa de la UIB.
Per a la contractació d'ajudants es tindrà en compte:
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.

1. EXPEDIENT ACADÈMIC (màxim 20 punts)
S’aplicarà la mitjana que deriva de l’expedient a partir de la nota mínima de 5, sense
que això penalitzi la persona que té més titulacions que la que dona accés a la plaça.
Per al càlcul de la puntuació s’aplicarà la fórmula següent, tant a l’expedient de grau
com de màster: nota mitjana de l’expedient menys 5 multiplicada per 4, ((X – 5) × 4), i
se sumaran 0,5 punts per matrícula obtinguda fins a un màxim de 5 punts.
Titulació de grau, diplomat i/o llicenciat en Infermeria o 75% (màxim 15 punts)
Fisioteràpia
Titulació de postgrau: màster oficial universitari relacionat 25% (màxim 5 punts)
amb la plaça
2. ALTRES MÈRITS (màxim 10 punts)
a) Activitat docent (màxim 3 punts)
En aquest apartat es valorarà principalment l’activitat docent universitària i, per tant, el
màxim que es donarà per l’activitat docent no universitària serà d’1 punt.

Docència
universitària

Docència en estudis oficials de 0,02 punts per cada hora
grau o equivalent
impartida
Docència universitària en títols 0,01 punts per cada hora
no oficials (màxim 1 punt)

presencial impartida

Docència no
universitària o
tutorització

0,005 punts per cada hora d’impartició de formació
presencial

d’alumnes
(màxim 1 punt)

0,1 punts per cada 100 hores de tutorització

En aquest apartat s’ha de tenir present que, si comptam l’activitat docent com a mèrit i
es tracta d’un professional de l’educació no universitària, no la hi podem comptar com
a activitat professional.
b) Activitat investigadora (màxim 5 punts)
Articles
En cas d’autoria de preferència (primer o darrer firmant o autor de
correspondència), s’incrementarà la puntuació en 0,1 punts.
En cas que el nombre d’autors sigui superior a 9, es restaran 0,1 punts.
En cas d’un article en una revista indexada al JCR-SCI del primer decil,
s’incrementarà la puntuació en 0,2 punts.
En cas que el/la candidat/a no aporti els indicis de qualitat, s’assignarà el valor
mínim.
En revistes indexades al JCR Q1-Q2

0,8 punts per article

En revistes indexades al JCR Q3-Q4

0,5 punts per article

En revistes indexades a Scopus - SJR Q1-Q2

0,2 punts per article

En revistes indexades a Scopus - SJR Q3-Q4

0,1 punts per article

En revistes no indexades però amb revisió 0,05 punts per article
d’experts
Projectes de recerca (en cas d’investigador/a principal, es duplicarà la puntuació)
Competitius (FIS, R+D+I, H2020, etc.)

0,3 punts per projecte i any

No competitius (autonòmics, privats, etc.)

0,1 punts per projecte i any

Llibre/capítol de llibre (màxim 1 punt)

0,3 punts per llibre
0,15 per capítol de llibre
Puntuació
ponderada
funció de criteris SPI

en

Ponències/comunicacions/pòsters (màxim 1
punt)
No es valoraran més de 2 aportacions a un mateix
congrés

0,2 per comunicació oral
0,05 per pòster presencial
0,01 per comunicació o pòster
virtual

c) Beques i contractes d’investigació (màxim 5 punts)
En aquest apartat la comissió establirà uns criteris de proporcionalitat 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.
Beca FPU

1 punt per any

Beca FPI

0,5 punts per any

Beca en un programa de recerca o de 0,25 punts per any
col·laboració del Ministeri en investigació en
període de grau
Beca d’alumne col·laborador en investigació

0,1 punts per any

Personal contractat en projecte de recerca

0,1 punts per projecte i any

d) Estades en altres centres universitaris o de recerca (màxim 2 punts)
A l’estranger

0,2 punts per mes

Nacionals

0,1 punts per mes

e) Idiomes
Anglès

0,5 punts, nivell B2
1 punt, nivell C1 o superior

Català

0,5 punts, nivell C1 o superior

f) Premis (màxim 2 punts)
Premi extraordinari de grau o màster

1 punt per grau
1 punt per màster

Resta de premis

0,2 punts per premi

g) Altres titulacions (màxim 2 punts)
Segones titulacions oficials de grau, màster o 1 punt per titulació
equivalent no valorades a l’apartat 1
Estudis de postgrau no oficials
Cursos d’especialització o formació continuada

0,01 punts per crèdit
0,05 punts per curs < 30 h
0,1 punts per curs 30-99 h
0,2 punts per curs 100-250 h
0,3 punts per curs > 250 h

h) Activitat professional (màxim 2 punts)
Activitat professional

Referència: 1 punt per any
treballat
A criteri de la comissió, es
podrà aplicar un coeficient
corrector segons l’adequació
al perfil de la plaça

i) Altres mèrits a considerar per la comissió (màxim 1 punt)

Professors associats
Adaptació de l’Acord normatiu del dia 10 d’abril de 2019 (FOU núm. 480, de 17 d’abril),
pel qual s’aprovaren els criteris generals de contractació del professorat a la Universitat
de les Illes Balears, a la contractació de professors associats del Departament
d’Infermeria i Fisioteràpia (aprovada en Consell de Departament el dia 9 de maig de
2019).
Perfil òptim: especialista de competència reconeguda que exerceix la seva activitat
professional fora de l’àmbit acadèmic universitari i que, mitjançant les tasques docents,
pot aportar coneixements i experiència professionals a la Universitat.
Criteris generals de baremació: es valoraran necessàriament i exclusivament els
elements que s'indiquen. Es tindrà 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 especifica el
document «Criteris d’aplicació dels coeficients correctors». Cap mèrit no pot ser valorat
en més d’un apartat.
En cas que, en aplicació del barem, la puntuació de qualque candidat superi el nombre
màxim de punts corresponents a un determinat apartat, la comissió podrà acordar
aplicar un factor d’escala a les puntuacions de tots els candidats en el dit apartat, de
manera que la puntuació màxima resultant no superi en cap cas el valor màxim previst
a la normativa de la UIB.
Per a la contractació de professors associats es tindrà en compte:
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, només si el departament ho demana
expressament: màxim 5 punts.
4. L'activitat en investigació: màxim 5 punts.
5. Els estudis de doctorat o estudis de postgrau oficials (inclòs el títol de doctor):
màxim 5 punts.

6. Altres mèrits (expedient acadèmic, beques i contractes no inclosos a l’apartat
4, cursos d’especialització, estades en altres centres universitaris o de recerca,
idiomes, premis, altres titulacions, participació en projectes d’innovació
pedagògica, etc.): màxim 5 punts.
1. ACTIVITAT PROFESSIONAL (màxim 10 punts)
La comissió valorarà l’activitat assistencial realitzada en els darrers deu anys
relacionada amb l’àrea de coneixement i amb el perfil de la plaça. En els casos que no
s’adaptin a l’àrea de coneixement i al perfil de la plaça, s’aplicarà el coeficient
corrector. Com a referència, s’aplicarà 1 punt per any treballat.
2. ACTIVITAT DOCENT (màxim 5 punts)
En aquest apartat es valorarà principalment l’activitat docent universitària i, per tant, el
màxim que es donarà per l’activitat docent no universitària serà d’1 punt.

Docència

Docència en estudis oficials de 0,02 punts per cada hora
grau o equivalent
impartida

universitària

Docència universitària en títols 0,01 punts per cada hora
no oficials (màxim 2 punts)
presencial impartida

Docència no

0,005 punts per cada hora d’impartició de formació

universitària o

presencial

tutorització
d’alumnes
(màxim 1 punt)

0,1 punts per cada 100 hores de tutorització

En aquest apartat s’ha de tenir present que, si comptam l’activitat docent com a mèrit i
es tracta d’un professional de l’educació no universitària, no la hi podem comptar com
a activitat professional.

3. GUIA DOCENT DE L’ASSIGNATURA, en cas que la plaça es convoqui per impartir una
assignatura nova (màxim 5 punts)
Només s’aplicarà en assignatures de nova impartició, i sempre que el Departament ho
demani expressament a la convocatòria.
Es tracta d’una valoració qualitativa de la comissió que s’ha de traduir en una
puntuació. No obstant això, és important que la puntuació també inclogui l’adequació
de la proposta del candidat al sistema d’elaboració de guies docents de la UIB.
4. ACTIVITAT EN INVESTIGACIÓ (màxim 5 punts)
4.1. Articles
En cas d’autoria de preferència (primer o darrer firmant o autor de
correspondència), s’incrementarà la puntuació en 0,1 punts.
En cas que el nombre d’autors sigui superior a 9, es restaran 0,1 punts.
En cas d’un article en una revista indexada al JCR-SCI del primer decil, s’incrementarà
la puntuació en 0,2 punts.
En cas que el/la candidat/a no aporti els indicis de qualitat, s’assignarà el valor
mínim.
En revistes indexades al JCR Q1-Q2

0,8 punts per article

En revistes indexades al JCR Q3-Q4

0,5 punts per article

En revistes indexades a Scopus - SJR Q1-Q2

0,2 punts per article

En revistes indexades a Scopus - SJR Q3-Q4

0,1 punts per article

En revistes no indexades però amb revisió 0,05 punts per article
d’experts
4.2. Projectes de recerca (en cas d’investigador/a principal, es duplicarà la
puntuació)
Competitius (FIS, R+D+I, H2020, etc.)

0,3 punts per projecte i any

No competitius (autonòmics, privats, etc.)

0,1 punts per projecte i any

4.3. Llibre/capítol de llibre (màxim 1 punt)

0,3 punts per llibre
0,15 per capítol de llibre
Puntuació ponderada en funció
de criteris SPI

4.4. Ponències/comunicacions/pòsters (màxim 0,2 per comunicació oral
1 punt)
0,05 per pòster presencial
No es valoraran més de 2 aportacions a un 0,02 per comunicació o pòster
mateix congrés

virtual

5. ESTUDIS DE DOCTORAT O ESTUDIS DE POSTGRAU OFICIALS, inclòs el títol de doctor
(màxim 5 punts)
La puntuació ha de ser clarament diferent si el candidat és doctor o si el candidat
només té estudis de l’àmbit del doctorat. En aquest cas s’ha de valorar el nombre de
crèdits (per exemple, de màster) o altres mèrits (per exemple, l’antic DEA) que aporti,
de manera proporcional a la seva importància.
Doctorat

Màxim 5 punts

Màster universitari oficial, IIR, DEA o suficiència investigadora

Màxim 3 punts

6. ALTRES MÈRITS (màxim 5 punts)
Expedient acadèmic (màxim 2 punts)

Per al càlcul de la puntuació s’aplicarà la
fórmula següent: nota mitjana de
l’expedient menys 5 multiplicada per 0,2,
((X – 5) × 0,2), i se sumaran 0,25 punts per
matrícula obtinguda.

Cursos d’especialització o
continuada (màxim 2 punts)

formació 0,05 punts per curs < 30 h
0,1 punts per curs 30-99 h
0,2 punts per curs 100-250 h
0,3 punts per curs > 250 h

Estades docents o de recerca (màxim 2 A l’estranger: 0,2 punts per cada mes
punts)
Nacionals: 0,1 punts per cada mes
Contractes de transferència i/o patents 0,5 punts per contracte o patent
(màxim 1 punt)
Altres titulacions (màxim 2 punts)

Altres titulacions de grau o de màster
oficial o equivalent i sempre que no
estiguin allunyades de l’àrea i/o perfil de la
plaça: 1 punt per titulació
Títols propis: 0,25 punts per títol

Participació en projectes d’innovació 0,2 punts per projecte i any
pedagògica (màxim 2 punts)
Premis (màxim 3 punts)

Premi extraordinari de grau: 1 punt
Premi extraordinari de màster: 0,5 punts
Premi extraordinari de doctorat: 0,5 punts
Resta de premis: 0,2 punts per premi

Idiomes

Anglès: 0,5 punts, nivell B2
Anglès: 1 punt, nivell C1 o superior
Català: 0,5 punts, nivell C1 o superior

Altres mèrits a considerar per la Gestió, altres beques, projectes, etc.
comissió (màxim 1 punt)

Professors ajudants doctors
Adaptació de l’Acord normatiu del dia 10 d’abril de 2019 (FOU núm. 480, de 17 d’abril),
pel qual s’aprovaren els criteris generals de contractació del professorat a la Universitat
de les Illes Balears, a la contractació d'ajudants doctors del Departament d’Infermeria i
Fisioteràpia (aprovada en Consell de Departament el dia 9 de maig de 2019).
Perfil òptim: doctors/es que vulguin completar la seva formació com a docents i la seva
formació investigadora desenvolupant tasques docents i investigadores.
Criteris generals de baremació: es valoraran necessàriament i exclusivament els
elements que s'indiquen. Es tindrà 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 especifica el
document «Criteris d’aplicació dels coeficients correctors». Cap mèrit no pot ser valorat
en més d’un apartat.
En cas que, en aplicació del barem, la puntuació de qualque candidat superi el nombre
màxim de punts corresponents a un determinat apartat, la comissió podrà acordar
aplicar un factor d’escala a les puntuacions de tots els candidats en el dit apartat, de
manera que la puntuació màxima resultant no superi en cap cas el valor màxim previst
a la normativa de la UIB.
S’ha de disposar de l’avaluació positiva prèvia de l’ANECA o l’AQUIB per a la plaça de
professor ajudant doctor.
Per a la contractació d'ajudants doctors es tindrà en compte:
1. L'expedient acadèmic (inclosos els estudis 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 i contractes no inclosos a l’apartat 2, cursos
d’especialització, estades en altres centres universitaris o de recerca, idiomes,

premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes
d’innovació pedagògica, etc.): màxim 5 punts.
1. EXPEDIENT ACADÈMIC, inclosos els estudis de doctorat (màxim 10 punts)
S’aplicarà la mitjana que deriva de l’expedient a partir de la nota mínima de 5, sense
que això penalitzi la persona que té més titulacions que la que dona accés a la plaça.
Per al càlcul de la puntuació s’aplicarà la fórmula següent, tant a l’expedient de grau
com de màster: nota mitjana de l’expedient menys 5 multiplicada per 2, ((X – 5) × 2), i
se sumaran 0,5 punts per matrícula obtinguda fins a un màxim de 5 punts.
Titulació de grau, diplomat i/o llicenciat en Infermeria o 50% (màxim 5 punts)
Fisioteràpia
Titulació de postgrau: màster oficial universitari relacionat 30% (màxim 3 punts)
amb la plaça
Doctorat

20% (màxim 2 punts)

2. BEQUES I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ (màxim 5 punts)
En aquest apartat la comissió establirà uns criteris de proporcionalitat 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.
Beca FPU

1,5 punts per any

Beca FPI

0,75 punts per any

Beca en un programa de recerca o de 0,5 punts per any
col·laboració del Ministeri en investigació en
període de grau
Beca d’alumne col·laborador en investigació

0,2 punts per any

Personal contractat en projecte de recerca

0,2 punts per projecte i any

3. ACTIVITAT EN INVESTIGACIÓ (màxim 10 punts)
3.1. Articles
En cas d’autoria de preferència (primer o darrer firmant o autor de
correspondència), s’incrementarà la puntuació en 0,1 punts.
En cas que el nombre d’autors sigui superior a 9, es restaran 0,1 punts.
En cas d’un article en una revista indexada al JCR-SCI del primer decil, s’incrementarà
la puntuació en 0,2 punts.
En cas que el/la candidat/a no aporti els indicis de qualitat, s’assignarà el valor
mínim.
En revistes indexades al JCR Q1-Q2

0,8 punts per article

En revistes indexades al JCR Q3-Q4

0,5 punts per article

En revistes indexades a Scopus - SJR Q1-Q2

0,2 punts per article

En revistes indexades a Scopus - SJR Q3-Q4

0,1 punts per article

En revistes no indexades però amb revisió 0,05 punts per article
d’experts
3.2. Projectes de recerca (en cas d’investigador/a principal, es duplicarà la
puntuació)
Competitius (FIS, R+D+I, H2020, etc.)

0,3 punts per projecte i any

No competitius (autonòmics, privats, etc.)

0,1 punts per projecte i any

3.3. Llibre/capítol de llibre (màxim 1 punt)

0,3 punts per llibre
0,15 per capítol de llibre.
Puntuació ponderada en funció
de criteris SPI

3.4. Ponències/comunicacions/pòsters (màxim 0,2 per comunicació oral
1 punt)
0,05 per pòster presencial
No es valoraran més de 2 aportacions a un 0,02 punts per comunicació o

mateix congrés

pòster virtual

3.5. Contractes de transferència i/o patents

0,3 punts per contracte o patent

3.6. Estades de recerca en universitats o A l’estranger: 0,2 punts per cada
centres de recerca
mes
Nacionals: 0,1 punts per cada mes
4. ACTIVITAT DOCENT (màxim 5 punts)
En aquest apartat es valorarà principalment l’activitat docent universitària i, per tant, el
màxim que es donarà per l’activitat docent no universitària serà d’1 punt.
Docència en estudis oficials de 0,02 punts per cada hora
grau o equivalent

Docència
universitària

impartida
En cas de professor/a a
temps complet, s’afegirà 1
punt addicional per any

Docència universitària en títols 0,01 punts per cada hora
no oficials (màxim 2 punts)
presencial impartida
Tutorització de TFG

0,1 punts per TFG

Direcció de TFM

0,5 punts per TFM

Direcció de tesis doctorals

1 punt per tesi dirigida

Estades docents en centres A l’estranger: 0,2 punts per
universitaris
cada mes
Nacionals: 0,1 punts per
cada mes
Docència no
universitària o
tutorització
d’alumnes
(màxim 1 punt)

0,005 punts per cada hora d’impartició de formació
presencial
0,1 punts per cada 100 hores de tutorització

En aquest apartat s’ha de tenir present que, si comptam l’activitat docent com a mèrit i
es tracta d’un professional de l’educació no universitària, no la hi podem comptar com
a activitat professional.
5. ALTRES MÈRITS (màxim 5 punts)
Cursos d’especialització o
continuada (màxim 1 punt)

formació 0,05 punts per curs < 30 h
0,1 punts per curs 30-99 h
0,2 punts per curs 100-250 h
0,3 punts per curs > 250 h

Altres titulacions (màxim 2 punts)

Altres titulacions de grau o de màster
oficial o equivalent i sempre que no
estiguin allunyades de l’àrea i/o perfil de la
plaça: 1 punt per titulació
Títols propis: 0,25 punts per títol

Participació en projectes d’innovació 0,2 punts per projecte i any
pedagògica (màxim 3 punts)
Premis (màxim 3 punts)

Premi extraordinari de grau: 1 punt
Premi extraordinari de màster: 0,5 punts
Premi extraordinari de doctorat: 0,5 punts
Resta de premis: 0,2 punts per premi

Idiomes

Anglès: 0,5 punts, nivell B2
Anglès: 1 punt, nivell C1 o superior
Català: 0,5 punts, nivell C1 o superior

Altres mèrits a considerar per la Gestió, altres beques, projectes, etc.
comissió (màxim 1 punt)

Professors contractats doctors interins

Adaptació de l’Acord normatiu del dia 10 d’abril de 2019 (FOU núm. 480, de 17 d’abril),
pel qual s’aprovaren els criteris generals de contractació del professorat a la Universitat
de les Illes Balears, a la contractació de professors contractats doctors interins del
Departament d’Infermeria i Fisioteràpia (aprovada en Consell de Departament el dia 9
de maig de 2019).
Perfil òptim: doctors/es amb l’acreditació pertinent i, per tant, plena capacitat docent i
investigadora per desenvolupar tasques de docència i recerca.
Criteris generals de baremació: es valoraran necessàriament i exclusivament els
elements que s'indiquen. Es tindrà 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 especifica el
document «Criteris d’aplicació dels coeficients correctors». Cap mèrit no pot ser valorat
en més d’un apartat.
En cas que, en aplicació del barem, la puntuació de qualque candidat superi el nombre
màxim de punts corresponents a un determinat apartat, la comissió podrà acordar
aplicar un factor d’escala a les puntuacions de tots els candidats en el dit apartat, de
manera que la puntuació màxima resultant no superi en cap cas el valor màxim previst
a la normativa de la UIB.
S’ha de disposar de l’avaluació positiva prèvia de l’ANECA o l’AQUIB per a la plaça de
professor contractat doctor.
Per a la contractació de professors contractats doctors es tindrà en compte:
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.

1. ACTIVITAT DOCENT, preferentment realitzada en universitats (màxim 20 punts)
En aquest apartat es valorarà principalment l’activitat docent universitària i, per tant, el
màxim que es donarà per l’activitat docent no universitària serà d’1 punt.
Docència en estudis oficials de 0,02 punts per cada hora
grau o equivalent
impartida
En cas de professor/a a
temps complet, s’afegirà 1
punt addicional per any
Docència
universitària

Docència universitària en títols 0,01 punts per cada hora
no oficials (màxim 2 punts)
presencial impartida
Tutorització de TFG

0,1 punts per TFG

Direcció de TFM

0,5 punts per TFM

Direcció de tesis doctorals

1 punt per tesi dirigida

Estades docents en centres A l’estranger: 0,2 punts per
universitaris
cada mes
Nacionals: 0,1 punts per
cada mes
Docència no
universitària o

0,005 punts per cada hora d’impartició de formació
presencial

tutorització
d’alumnes
(màxim 1 punt)

0,1 punts per cada 100 hores de tutorització

En aquest apartat s’ha de tenir present que, si comptam l’activitat docent com a mèrit i
es tracta d’un professional de l’educació no universitària, no la hi podem comptar com
a activitat professional.
2. ACTIVITAT EN INVESTIGACIÓ (màxim 25 punts)

2.1. Articles
En cas d’autoria de preferència (primer o darrer firmant o autor de
correspondència), s’incrementarà la puntuació en 0,1 punts.
En cas que el nombre d’autors sigui superior a 9, es restaran 0,1 punts.
En cas d’un article en una revista indexada al JCR-SCI del primer decil, s’incrementarà
la puntuació en 0,2 punts.
En cas que el/la candidat/a no aporti els indicis de qualitat, s’assignarà el valor
mínim.
En revistes indexades al JCR Q1-Q2

0,8 punts per article

En revistes indexades al JCR Q3-Q4

0,5 punts per article

En revistes indexades a Scopus - SJR Q1-Q2

0,2 punts per article

En revistes indexades a Scopus - SJR Q3-Q4

0,1 punts per article

En revistes no indexades però amb revisió 0,05 punts per article
d’experts
2.2. Projectes de recerca (en cas d’investigador/a principal, es duplicarà la
puntuació)
Competitius (FIS, R+D+I, H2020, etc.)

0,3 punts per projecte i any

No competitius (autonòmics, privats, etc.)

0,1 punts per projecte i any

2.3. Llibre/capítol de llibre (màxim 1 punt)

0,3 punts per llibre
0,15 punts per capítol de llibre.
Puntuació ponderada en funció
de criteris SPI

2.4. Ponències/comunicacions/pòsters (màxim 0,2 punts per comunicació oral
1 punt)
0,05 punts per pòster presencial
No es valoraran més de 2 aportacions a un 0,02 punts per comunicació o
mateix congrés

pòster virtual

2.5. Contractes de transferència i/o patents

0,3 punts per contracte o patent

2.6. Estades de recerca en universitats o A l’estranger: 0,2 punts per cada
centres de recerca

mes
Nacionals: 0,1 punts per cada mes

2.7. Beques i contractes de recerca
Beca FPU

1,5 punts per any

Beca FPI

0,75 punts per any

Beca dins programa de recerca o de 0,5 punts per any
col·laboració del Ministeri en investigació en
període de grau
Beca d’alumne col·laborador en investigació

0,2 punts per any

Personal contractat en projecte de recerca

0,2 punts per projecte i any

3. GUIA DOCENT DE L’ASSIGNATURA, en cas que la plaça es convoqui per impartir una
assignatura nova (màxim 5 punts)
Només s’aplicarà en assignatures de nova impartició i sempre que el departament ho
demani expressament a la convocatòria.
Es tracta d’una valoració qualitativa de la comissió que s’ha de traduir en una
puntuació. No obstant això, és important que la puntuació també inclogui l’adequació
de la proposta del candidat al sistema d’elaboració de guies docents de la UIB.
4. ALTRES MÈRITS (màxim 5 punts)
Expedient acadèmic (màxim 2 punts)

Per al càlcul de la puntuació s’aplicarà la
fórmula

següent:

nota

mitjana

de

l’expedient menys 5 multiplicada per 0,2,
((X – 5) × 0,2), i se sumaran 0,25 punts per
matrícula obtinguda.
Cursos

d’especialització

o

formació 0,05 punts per curs < 30 h

continuada (màxim 1 punt)

0,1 punts per curs 30-99 h
0,2 punts per curs 100-250 h
0,3 punts per curs > 250 h

Altres titulacions (màxim 2 punts)

Altres titulacions de grau o de màster
oficial o equivalent i sempre que no
estiguin allunyades de l’àrea i/o perfil de la
plaça: 1 punt per titulació
Títols propis: 0,25 punts per títol

Participació en projectes d’innovació 0,2 punts per projecte i any
pedagògica (màxim 3 punts)
Premis (màxim 3 punts)

Premi extraordinari de grau: 1 punt
Premi extraordinari de màster: 0,5 punts
Premi extraordinari de doctorat: 0,5 punts
Resta de premis: 0,2 punts per premi

Idiomes

Anglès: 0,5 punts, nivell B2
Anglès: 1 punt, nivell C1 o superior
Català: 0,5 punts, nivell C1 o superior

Altres mèrits a considerar per la Gestió, altres beques, projectes, etc.
comissió (màxim 1 punt)

Professors visitants
Adaptació de l’Acord normatiu del dia 10 d’abril de 2019 (FOU núm. 480, de 17 d’abril),
pel qual s’aprovaren els criteris generals de contractació del professorat a la Universitat
de les Illes Balears, a la contractació de professors visitants del Departament
d’Infermeria i Fisioteràpia (aprovada en Consell de Departament el dia 9 de maig de
2019).
Perfil òptim: doctors/es de reconegut prestigi internacional amb plena capacitat
docent i investigadora per desenvolupar tasques de docència i recerca a la UIB.
Criteris generals de baremació: es valoraran necessàriament i exclusivament els
elements que s'indiquen. Es tindrà 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 especifica el
document «Criteris d’aplicació dels coeficients correctors». Cap mèrit no pot ser valorat
en més d’un apartat.
En cas que, en aplicació del barem, la puntuació de qualque candidat superi el nombre
màxim de punts corresponents a un determinat apartat, la comissió podrà acordar
aplicar un factor d’escala a les puntuacions de tots els candidats en el dit apartat, de
manera que la puntuació màxima resultant no superi en cap cas el valor màxim previst
a la normativa de la UIB.
Per a la contractació de professors visitants es tindrà en compte:
1. L’activitat acadèmica: màxim 10 punts.
2. L'activitat en investigació: màxim 15 punts.
3. L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 5 punts.
4. Els estudis de doctorat (inclòs el títol de doctor): màxim 5 punts.
5. La guia docent presentada pel candidat en cas que la plaça es convoqui per
impartir una assignatura nova: màxim 5 punts.
6. Altres mèrits (altres beques i contractes no inclosos a l’apartat 2, cursos
d’especialització, estades en altres centres universitaris o de recerca, idiomes,

premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes
d’innovació pedagògica, etc.): màxim 5 punts.
1. L’ACTIVITAT ACADÈMICA (màxim 10 punts)
La comissió valorarà l’activitat acadèmica realitzada en els darrers cinc anys relacionada
amb l’àrea de coneixement i amb el perfil de la plaça. En els casos en què no s’adapti a
l’àrea de coneixement i al perfil de la plaça, s’aplicarà el coeficient corrector. Com a
referència, s’aplicarà 1 punt per any treballat. Es tindrà en compte el tipus de contracte
i vinculació amb la institució de procedència, així com la categoria professional.
2. ACTIVITAT EN INVESTIGACIÓ (màxim 15 punts)
2.1. Articles
En cas d’autoria de preferència (primer o darrer firmant o autor de
correspondència), s’incrementarà la puntuació en 0,1 punts.
En cas que el nombre d’autors sigui superior a 9, es restaran 0,1 punts.
En cas d’un article en una revista indexada a JCR-SCI del primer decil, s’incrementarà
la puntuació en 0,2 punts.
En cas que el/la candidat/a no aporti els indicis de qualitat, s’assignarà el valor
mínim.
En revistes indexades al JCR Q1-Q2

0,8 punts per article

En revistes indexades al JCR Q3-Q4

0,5 punts per article

En revistes indexades a Scopus - SJR Q1-Q2

0,2 punts per article

En revistes indexades a Scopus - SJR Q3-Q4

0,1 punts per article

En revistes no indexades però amb revisió 0,05 punts per article
d’experts
2.2. Projectes de recerca (en cas d’investigador/a principal, es duplicarà la
puntuació)

Competitius (FIS, R+D+I, H2020, etc.)

0,3 punts per projecte i any

No competitius (autonòmics, privats, etc.)

0,1 punts per projecte i any

2.3. Llibre/capítol de llibre (màxim 1 punt)

0,3 punts per llibre
0,15 punts per capítol de llibre.
Puntuació ponderada en funció
de criteris SPI

2.4. Ponències/comunicacions/pòsters (màxim 0,2 punts per comunicació oral
1 punt)
0,05 punts per pòster presencial
No es valoraran més de 2 aportacions a un 0,02 punts per comunicació o
mateix congrés
pòster virtual
2.5. Contractes de transferència i/o patents

0,3 punts per contracte o patent

2.6. Beques i contractes de recerca
Beca FPU

1,5 punts per any

Beca FPI

0,75 punts per any

Beca dins programa de recerca o de 0,5 punts per any
col·laboració del Ministeri en investigació en
període de grau
Beca d’alumne col·laborador en investigació

0,2 punts per any

Personal contractat en projecte de recerca

0,2 punts per projecte i any

3. L’ACTIVITAT DOCENT, preferentment realitzada en universitats (màxim 5 punts)
En aquest apartat es valorarà principalment l’activitat docent universitària i, per tant, el
màxim que es donarà per l’activitat docent no universitària serà d’1 punt.

Docència en estudis oficials de 0,02 punts per cada hora
grau o equivalent
impartida
En cas de professor/a a
temps complet, s’afegirà 1
Docència
universitària

punt addicional per any
Docència universitària en títols 0,01 punts per cada hora
no oficials (màxim 2 punts)
presencial impartida
Tutorització de TFG

0,1 punts per TFG

Direcció de TFM

0,5 punts per TFM

Direcció de tesis doctorals

1 punt per tesi dirigida

Docència no
universitària o
tutorització

0,005 punts per cada hora d’impartició de formació
presencial

d’alumnes
(màxim 1 punt)

0,1 punts per cada 100 hores de tutorització

En aquest apartat s’ha de tenir present que, si comptam l’activitat docent com a mèrit i
es tracta d’un professional de l’educació no universitària, no la hi podem comptar com
a activitat professional.
4. ESTUDIS DE DOCTORAT, inclòs títol de doctor (màxim 5 punts)
Títol de doctor: 3 punts. A més, s’afegirà: cum laude: 1 punt, doctorat internacional: 1
punt, premi extraordinari de doctorat: 1 punt.
5. GUIA DOCENT DE L’ASSIGNATURA, en cas que la plaça es convoqui per impartir una
assignatura nova (màxim 5 punts)
Només s’aplicarà en assignatures de nova impartició de les quals el professorat associat
hagi de ser responsable. Es tracta d’una valoració qualitativa de la comissió que s’ha de
traduir en una puntuació. No obstant això, és important que la puntuació també

inclogui l’adequació de la proposta del candidat al sistema d’elaboració de guies
docents de la UIB.
6. ALTRES MÈRITS (màxim 5 punts)
Expedient acadèmic (màxim 2 punts)

Per al càlcul de la puntuació s’aplicarà la
fórmula següent: nota mitjana de
l’expedient menys 5 multiplicada per 0,2,
((X – 5) × 0,2), i se sumaran 0,25 punts per
matrícula obtinguda.

Cursos d’especialització o
continuada (màxim 1 punt)

formació 0,05 punts per curs < 30 h
0,1 punts per curs 30-99 h
0,2 punts per curs 100-250h
0,3 punts per curs > 250 h

Estades docents o de recerca

A l’estranger: 0,2 punts per cada mes
Nacionals: 0,1 punts per cada mes

Altres titulacions (màxim 2 punts)

Altres titulacions de grau o de màster
oficial o equivalent i sempre que no
estiguin allunyades de l’àrea i/o perfil de la
plaça: 1 punt per titulació
Títols propis: 0,25 punts per títol

Participació en projectes d’innovació 0,2 punts per projecte i any
pedagògica (màxim 3 punts)
Premis (màxim 3 punts)

Premi extraordinari de grau: 1 punt
Premi extraordinari de màster: 0,5 punts
Premi extraordinari de doctorat: 0,5 punts
Resta de premis: 0,2 punts per premi

Idiomes

Anglès: 0,5 punts, nivell B2, i 1 punt, nivell
C1 o superior
Català: 0,5 punts, nivell C1 o superior

Altres mèrits a considerar per la Gestió, altres beques, projectes, etc.
comissió (màxim 1 punt)

