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Departament de Filologia Catalana i Lingüística General 
 
Criteris específics de baremació 
 
Professor contractat doctor interí 

 

Relació de mèrits Baremació detallada Punts 
Coeficient 

corrector 
TOTAL 

Expedient acadèmic, 
inclosos els estudis de 
doctorat (10 pt.) 

Llicenciatura o grau: nota/5 

Premi extraordinari de llicenciatura 
o grau: 1 pt. 

Tesi de llicenciatura: 0,5 pt. 
Màster: nota/5 

Doctorat: nota/5 

Doctorat europeu/internacional: 1 
pt. 
Premi extraordinari de doctorat: 1 
pt. 

Altres: nota/10 

   

Activitat docent, 
preferentment 
universitària (10 pt.) 

Universitària: 0,5 pt. per 6 cr./curs 
Infantil, primària i secundària: 0,3 
per curs amb dedicació exclusiva 
Infantil, primària i secundària: 0,15 
per curs amb dedicació parcial 
Altres mèrits docents: 0,1 per cada 
100 hores 

   

Activitat investigadora 
(15 pt.) 

Participació en projectes 
competitius (IP): 1 pt. per projecte 
Participació en projectes 
competitius (equip investigador): 
0,5 per projecte 
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Participació en projectes 
competitius (equip de treball): 
0,25 per projecte 
Participació en projectes no 
competitius: 0,25 per projecte 
Estades d’investigació: 1 pt. per 
estada de 3 mesos [les de durada 
inferior es puntuaran de manera 
proporcional] 
Participació a congressos 
(ponència): 0,5 per ponència 
Participació a congressos 
(comunicació): 0,25 per 
comunicació 
Participació a congressos (pòster): 
0,15 per congrés 
Article revista indexada 
(internacional): 0,5 per article 
Article revista indexada (nacional): 
0,3 per article 
Article revista no indexada: 0,1 per 
article 
Capítol de llibre d’investigació (SPI 
internacional): 0,5 
Capítol de llibre d’investigació (SPI 
nacional): 0,3 
Monografia de recerca (SPI 
internacional 1-100): 1 pt; (SPI 
internacional 100-): 0,5 pt. 
Monografia de recerca (SPI 
nacional 1-100): 0,75; (SPI nacional 
100-): 0,3 pt. 
Altres mèrits investigadors: màxim 
1 pt. 

Programa (5 pt.) 
Competències: 1 pt. 

Adequació al descriptor del pla 
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d’estudis: 1 pt. 

Metodologia docent: 1 pt. 

Activitats d’avaluació: 1 pt. 

Bibliografia: 1 pt. 

Altres mèrits (5 pt.) 

Cursos especialització relacionats 
amb la plaça: 0,1 per cada 10 hores 
(màxim 2 pt.) 

Premis: 0,5 per premi (màxim 2 
pt.) 

Idiomes: 0,1 per A1 fins a 0,6 per 
C2 per idioma 

Participació en projectes 
d’innovació pedagògica: 0,5 per 
projecte 

Càrrec acadèmic: 1 pt. per càrrec i 
any 

Mèrits no prevists que la comissió 
consideri adequats per a la plaça: 
màxim 1 pt. 

   

 
 
Criteris específics de baremació 
 
(Aprovats en sessió ordinària del Consell de Departament el 23 de maig de 2018) 

Professor ajudant doctor 

Relació de mèrits  Baremació detallada 

Expedient acadèmic, 
inclosos els estudis de 
doctorat (10 pt.) 

Llicenciatura o grau: nota/5 

Premi extraordinari de llicenciatura o grau: 1 pt. 

Tesi de llicenciatura: 0,5 pt. 
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Màster: nota/5 

Doctorat: nota/5 

Doctorat europeu/internacional: 1 pt. 
Premi extraordinari de doctorat: 1 pt. 

Altres: nota/10 

Beques d’investigació (5 
pt.) 

Ajuts de la UIB: 0,5 per ajut 

Ajuts del Govern de les Illes Balears: 1 per ajut 

Ajuts del Pla estatal: 2 per ajut 

Ajuts de la Unió Europea: 3 per ajut 

 

http://www.uib.cat/recerca/ajuts/beques_mobilitat/ 

Activitat investigadora (10 
pt.) 

Participació en projectes competitius (IP): 1 pt. per 
projecte 
Participació en projectes competitius (equip investigador): 
0,5 per projecte 
Participació en projectes competitius (equip de treball): 
0,25 per projecte 
Participació en projectes no competitius: 0,25 per projecte 
Estades d’investigació: 1 pt. per estada de 3 mesos [les de 
durada inferior es puntuaran de manera proporcional] 
Participació a congressos (ponència): 0,5 per ponència 
Participació a congressos (comunicació): 0,25 per 
comunicació 
Participació a congressos (pòster): 0,15 per congrés 
Article revista indexada (internacional): 0,5 per article 
Article revista indexada (nacional): 0,3 per article 
Article revista no indexada: 0,1 per article 
Capítol de llibre d’investigació: 0,5 
Capítol de llibre d’investigació (SPI internacional): 0,5 
Capítol de llibre d’investigació (SPI nacional): 0,3 
Monografia de recerca (SPI internacional 1-100): 1 pt; (SPI 
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internacional 100-): 0,5 pt. 
Monografia de recerca (SPI nacional 1-100): 0,75; (SPI 
nacional 100-): 0,3 pt. 
Altres mèrits investigadors: màxim 1 pt. 

Activitat docent, 
preferentment 
universitària (5 pt.) 

Universitària: 0,5 pt. per 6 cr./curs 
Infantil, primària i secundària: 0,3 per curs amb dedicació 
exclusiva 
Infantil, primària i secundària: 0,15 per curs amb dedicació 
parcial 
Altres mèrits docents: 0,1 per cada 100 hores 

Altres mèrits (5 pt.) 

Cursos especialització relacionats amb la plaça: 0,1 per 
cada 10 hores (màxim 2 pt.) 

Premis: 0,5 per premi (màxim 2 pt.) 

Idiomes: 0,1 per A1 fins a 0,6 per C2 per idioma 

Participació en projectes d’innovació pedagògica: 0,5 per 
projecte 

Mèrits no prevists que la comissió consideri adequats per a 
la plaça: màxim 1 pt. 

 
Associat 

Arelació de mèritst Baremació detallada 

Activitat professional (10 pt) Docent (dedicació exclusiva): 1 pt. per any treballat 
No docent: 1 pt. per any treballat 

Activitat docent, preferentment 
universitària (5 pt.) 

Universitària: 0,5 pt. per 6 cr./curs 
Infantil, primària i secundària: 0,3 per curs amb 
dedicació exclusiva 
Infantil, primària i secundària: 0,15 per curs amb 
dedicació parcial 
Altres mèrits docents: 0,1 per cada 100 hores 

Programa (5 pt.) 
Competències: 1 pt. 
Adequació al descriptor del pla d’estudis: 1 pt. 
Metodologia docent: 1 pt. 
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Activitats d’avaluació: 1 pt. 
Bibliografia: 1 pt. 

Activitat investigadora (5 pt.) 

Participació en projectes competitius (IP): 1 pt. per 
projecte 
Participació en projectes competitius (equip 
investigador): 0,5 per projecte 
Participació en projectes competitius (equip de 
treball): 0,25 per projecte 
Participació en projectes no competitius: 0,25 per 
projecte 
Estades d’investigació: 1 pt. per estada de 3 mesos 
[les de durada inferior es puntuaran de manera 
proporcional] 
Participació a congressos (ponència): 0,5 per 
ponència 
Participació a congressos (comunicació): 0,25 per 
comunicació 
Participació a congressos (pòster): 0,15 per congrés 
Article revista indexada (internacional): 0,5 per 
article 
Article revista indexada (nacional): 0,3 per article 
Article revista no indexada: 0,1 per article 
Capítol de llibre d’investigació (SPI internacional): 
0,5 
Capítol de llibre d’investigació (SPI nacional): 0,3 
Monografia de recerca (SPI internacional 1-100): 1 
pt; (SPI internacional 100-): 0,5 pt. 
Monografia de recerca (SPI nacional 1-100): 0,75; 
(SPI nacional 100-): 0,3 pt. 
Altres mèrits investigadors: màxim 1 pt. 

Estudis de doctorat (5 pt.) 

Títol de doctor: 3 pt. 
Doctorat europeu/internacional: 1 pt. 
Premi extraordinari de doctorat: 1 pt. 
Tesi doctoral en curs: 2,5 pt. [excloent] 
Cursos de doctorat: 0,5 per curs (màxim 1 pt.) 
Activitats formatives reconegudes en un programa 
de doctorat: 0,1 per 10 h. (màxim 1 pt.) 
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Màster per accedir al doctorat: 1 pt. 
Altres màsters: 0,5 pt. per màster 

Altres mèrits (5 pt.) 

Expedient acadèmic: nota/10 
Cursos d’especialització relacionats amb la plaça: 
0,1 per cada 10 hores (màxim 2 pt.) 
Curs de postgrau: 0,1 per 10 h. (màxim 1 pt.) 
Tesi de llicenciatura: 0,5 pt. 
Premis: 0,5 per premi (màxim 2 pt.) 
Altres titulacions: 1 pt. per llicenciatura, grau o 
màster 
Idiomes: 0,1 per A1 fins a 0,6 per C2 per idioma 
Participació en projectes d’innovació pedagògica: 
0,5 per projecte 
Mèrits no prevists que la comissió consideri 
adequats per a la plaça: màxim 1 pt. 

 
 


