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Proposta de criteris específics de baremació del Departament d’Enginyeria Industrial i 

Construcció 

Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció 
 
 

Criteris específics de baremació 

Professor contractat doctor interí  

Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen la LOU (Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre) i, si escau, el Decret 104/2002, de 2 d’agost (BOIB núm. 95, 
de 8 d’agost), pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i 
investigador contractat de la UIB.  
 
Criteris de valoració: es valoraran tots els mèrits al·legats d’acord amb el barem que 
segueix. Les comissions de contractació poden aplicar un coeficient corrector a la 
puntuació de cada indicador o mèrit segons l'àrea i el perfil de la plaça seguint els criteris 
d’aplicació dels coeficients correctors de la Universitat de les Illes Balears. 

 
1. Activitat docent, preferentment realitzada en universitats (màxim 20 
punts) 
 

 Experiència docent universitària en ensenyaments reglats i no reglats, de la qual 
s’ha de justificar grau de responsabilitat, cicles i tipus de docència en el seu àmbit 
disciplinari universitari; amb una puntuació màxima de 15 punts. De forma 
orientativa, es valorarà de la manera següent:  

 Un màxim d’1,5 punts per cada 60 hores de docència a grau o màster. 
 

 Experiència docent no universitària en ensenyaments reglats, de la qual s’ha de 
justificar els indicis de qualitat; amb una puntuació màxima de 3 punts. De forma 
orientativa, es valorarà de la manera següent:  

 Un màxim de 0,75 punts per cada any de docència no universitària impartida.  
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 Qualitat de la docència universitària, de la qual s’ha de justificar els indicis 
(avaluació de l'activitat docent de professorat en el marc del programa DOCENTIA 
o equivalent); amb una puntuació màxima de 2 punts. De forma orientativa, es 
valorarà de la manera següent:  

 Un màxim de 0,50 punts per cada avaluació positiva.  
 

 Ponències en seminaris i cursos i participació en congressos orientats a la formació 
docent universitària; amb una puntuació màxima de 2 punts. 

 
 Material docent original, publicacions docents, projectes d'innovació docent, dels 

quals s’ha de justificar els indicis de qualitat; amb una puntuació màxima de 2 
punts. De forma orientativa, es valorarà de la manera següent: 

 Un màxim de 2 punts per article de formació docent publicat en revistes 
indexades (JCR). 

 Un màxim de 2 punts per material docent original publicat. 
 

 Altres mèrits docents no inclosos en els apartats anteriors però de rellevància 
(tutorització de TFG, TFM), dels quals s’ha de justificar els indicis de qualitat; amb una 
puntuació màxima de 2 punts.   

 
2. Activitat en investigació (màxim 25 punts) 
 

 Publicacions científiques en revistes de prestigi recollides al JCR (SCI), per a les 
quals s’aportin indicis de qualitat (factor d’impacte, camp de coneixement, posició 
en el JCR (camp de coneixement), nombre de citacions del treball, nombre 
d’autors i posició de firma (candidat)); amb un màxim de 18 punts. De forma 
orientativa, es valorarà de la manera següent:  

 Un màxim d’1 punt per article Q1 

 Un màxim de 0,8 punts per article Q2 

 Un màxim de 0,5 punts per article Q3 

 Un màxim de 0,3 punts per article Q4 
 

Nota: Per cada aportació, es podrà tenir en compte la posició de la revista dins 

l’àrea, el nombre d’autors, la posició del candidat i l’adequació a l’àrea de 

coneixement i al perfil de la plaça. 

 

 Altres publicacions científiques en revistes de prestigi no recollides al JCR, però 
amb indicis de qualitat; amb un màxim d’1 punt. De forma orientativa, es valorarà 
de la manera següent: 

 Un màxim de 0,1 punts per article científic no recollit al JCR 
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 Autoria de llibres, capítols de llibres i altres publicacions derivades de l’activitat de 
recerca, amb indicis de qualitat; amb un màxim d’1 punt.  
 

 Contribucions a congressos científics d’àmbit nacional i internacional; amb un 
màxim de 3 punts. De forma orientativa, es valorarà de la manera següent:  

 Un màxim de 0,4 punts per participació rellevant en congressos d’àmbit 
internacional (conferència convidada, presidència de sessió, membre del 
comitè científic o del comitè organitzador o una altra activitat similar). 

 Un màxim de 0,3 punts per participació rellevant en congressos d’àmbit 
nacional (conferència convidada, presidència de sessió, membre del comitè 
científic o del comitè organitzador o una altra activitat similar). 

 Un màxim de 0,2 punts per comunicació/pòster en congressos d’àmbit 
internacional. 

 Un màxim de 0,1 punts per comunicació/pòster en congressos d’àmbit 
nacional. 

 

 Participació en projectes de recerca i contractes de recerca, amb un màxim de 5 
punts. De forma orientativa, es valorarà de la manera següent:  

 Un màxim d’1 punt per projecte i any o fracció (mínim 3 mesos) quan el 
candidat hagi participat com a IP en projectes de recerca finançats mitjançant 
convocatòries públiques i competitives. 

 Un màxim de 0,3 punts per projecte i any o fracció (mínim 3 mesos) quan el 
candidat hagi participat com a investigador en projectes de recerca finançats 
mitjançant convocatòries públiques i competitives. 

 Un màxim de 0,2 punts per projecte i any o fracció (mínim 3 mesos) quan el 
candidat hagi participat en treballs d’investigació realitzats mitjançant 
contractes o convenis amb entitats públiques o privades. 

 
 Transferència de tecnologia (patents i productes amb registre de la propietat 

intel·lectual, transferència al sector productiu, contractes de transferència o 
prestació de serveis professionals); amb un màxim de 2,5 punts. 

 
 Direcció de tesis doctorals; amb un màxim d’1,5 punts. 

 
 Altres mèrits en investigació; amb un màxim de 0,5 punts. 

 
 
3. Guia docent (màxim 5 punts) (en cas que la plaça es convoqui per impartir 
una assignatura nova) 
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 Valoració de la qualitat de la guia i la seva adaptació a la normativa de la 
UIB per a la redacció de les guies docents. 

 

 
4.       Altres mèrits (màxim 5 punts) 

 

 Tesi doctoral, menció de doctorat europeu, menció de qualitat del 
programa de doctorat, beques predoctorals i postdoctorals, estades en 
altres centres d'investigació, possessió de més d'un títol; amb un màxim 
de 3 punts. De forma orientativa, es valorarà de la manera següent: 

 Un màxim d’1,5 punts per any de contracte o ajut a la recerca 
postdoctorals (beques i/o contractes) obtinguts mitjançant 
convocatòries públiques i competitives 

 Un màxim de 0,5 punts per any de beca FPI, FPU o equivalent.  

 Un màxim de 0,3 punts per any de contracte o altres ajuts de 
postgrau. 

 Un màxim de 0,2 punts per any de beca de col·laboració de la UIB o 
equivalent. 

 Un màxim d’1 punt per any d’estada en altres centres universitaris o 
de recerca. 

 Un màxim d’1 punt per altres titulacions. 

 Un màxim d’1 punt per la tesi doctoral, menció de doctorat europeu 
o menció de qualitat del programa de doctorat. 

 

 Activitat professional (exclosa l’activitat docent), de la qual s’ha de 
justificar els indicis de qualitat (durada del contracte, responsabilitat en 
les empreses o institucions...); amb un màxim de 3 punts. 

 

 Altres mèrits; amb un màxim d’1 punt.   

Clàusula addicional 

En cas que, en aplicació del barem, la puntuació  dels candidats superi el nombre màxim 

de punts corresponents als diferents apartats, la comissió de contractació pot acordar 

aplicar un factor d’escala a les puntuacions de tots els candidats als diferents apartats, de 

manera que la puntuació màxima resultant no superi la màxima establerta per la UIB per 

als diferents apartats. 
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1. Activitat docent, preferentment realitzada en universitats (màxim 20 
punts) 

Elements de valoració 
Puntuació 
màxima 

% 

Experiència docent universitària en ensenyaments reglats i no reglats 15     75% 

Experiència docent no universitària en ensenyaments reglats 3 15 % 

Qualitat de la docència universitària 2 10% 

Ponències en seminaris i cursos, i participació en congressos docents 2 10% 

Material docent original, publicacions docents, projectes d'innovació docent 2 10% 

Altres mèrits docents no inclosos en els apartats anteriors però de rellevància 2 10 % 

 
2. Activitat en investigació (màxim 25 punts) 

Elements de valoració 
Puntuació 
màxima 

% 

Publicacions científiques en revistes de prestigi recollides al JCR (SCI), per a les quals 
s’aportin indicis de qualitat (factor d’impacte, camp de coneixement, posició en el JCR 
(camp de coneixement), nombre de citacions del treball, nombre d’autors i posició de 
firma (candidat)) 

18 72% 

Altres publicacions científiques en revistes de prestigi no recollides al JCR, amb indicis 
de qualitat  

1 4 % 

Autoria de llibres, capítols de llibres i altres publicacions derivades de l’activitat de 
recerca, amb indicis de qualitat  

1 4 % 

Contribucions a congressos científics d’àmbit nacional i internacional 3 12% 

Participació en projectes de recerca i contractes de recerca 5 20 % 

Transferència de tecnologia (patents i productes amb registre de la propietat 
intel·lectual,  transferència al sector productiu, contractes de transferència o 
prestació de serveis professionals)  

2,5 10 % 

Direcció de tesis doctorals 1,5 6 % 

Altres mèrits en investigació (relacionats amb: l’activitat investigadora, la qualitat i el 
nombre de projectes i contractes d’investigació, la qualitat i difusió de l’activitat 
investigadora) 

0,5 2 % 

 
4.       Altres mèrits (màxim 5 punts) 

Elements de valoració 
Puntuació 
màxima 

% 

Tesi doctoral, menció de doctorat europeu, menció de qualitat del programa de 
doctorat, beques predoctorals i postdoctorals, estades en altres centres d'investigació, 
possessió de més d'un títol 

3 43 % 

Activitat professional (exclosa l’activitat docent), de la qual s’ha de justificar els indicis 
de qualitat (durada del contracte, responsabilitat en les empreses o institucions...) 

3 43 % 

Altres mèrits 1 14 % 
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Ajudant 

Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen la LOU (Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre) i, si escau, el Decret 104/2002, de 2 d’agost (BOIB núm. 95, 
de 8 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. 
 
Criteris de valoració: es valoraran tots els mèrits al·legats d’acord amb el barem que 
segueix. Les comissions de contractació poden aplicar un coeficient corrector a la 
puntuació de cada indicador o mèrit segons l'àrea i el perfil de la plaça seguint els criteris 
d’aplicació dels coeficients correctors de la Universitat de les Illes Balears. 

 
1. Expedient acadèmic, inclosos els cursos de postgrau (màxim 20 punts) 

 

 Expedient acadèmic del grau o llicenciatura: la nota numèrica de l’expedient (en 
una escala de 0 a 10 punts) menys 5 punts i multiplicada per 2. 

 Expedient acadèmic de postgrau: la nota numèrica de l’expedient (en una escala 
de 0 a 10 punts) menys 5 punts i multiplicada per 2. 

 

2. Altres mèrits (màxim 10 punts) 
 

 Beca de col·laboració del Ministeri: 1 punt. 

 Beca FPI, FPU o equivalent: 1 punt per any de beca (màxim 4 punts).  

 Altres ajuts de postgrau obtinguts mitjançant procediment de concurrència 
pública: 1 punt per any de beca/contracte o 1/12 punts per mes si no arriba 
a l’any  (màxim 1 punt). 

 Beca de col·laboració de la UIB (de 3 mesos o més): 0,25 punts. 

 Premis de grau i/o de postgrau (màxim 3 punts). 

 Publicacions científiques en revistes de prestigi recollides al JCR (SCI), per a 
les quals s’aportin indicis de qualitat (factor d’impacte, camp de 
coneixement, posició en el JCR (camp de coneixement), nombre de 
citacions del treball, nombre d’autors i posició de firma (candidat)). De 
forma orientativa, es valorarà de la manera següent:  
 Un màxim d’1 punt per article Q1 

 Un màxim de 0,8 punts per article Q2 

 Un màxim de 0,5 punts per article Q3 



 
 

 

Sra. vicerectora de Professorat. 
 
Son Lledó 
Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears) 
 7 

 Un màxim de 0,3 punts per article Q4. 
 

Nota: Per cada aportació, es podrà tenir en compte la posició de la revista dins 

l’àrea, el nombre d’autors, la posició del candidat i l’adequació a l’àrea de 

coneixement i al perfil de la plaça. 

 

 Altres publicacions científiques:  en revistes de prestigi no recollides al JCR, autoria 
de llibres, capítols de llibres i altres publicacions derivades de l’activitat de 
recerca...  (màxim  1 punt) 
 

 Contribucions a congressos científics d’àmbit nacional i internacional; amb un 
màxim de 2 punts. De forma orientativa, es valorarà de la manera següent:  

 Un màxim de 0,4 punts per participació rellevant en congressos d’àmbit 
internacional (conferència convidada, presidència de sessió, membre del 
comitè científic o del comitè organitzador o una altra activitat similar). 

 Un màxim de 0,3 punts per participació rellevant en congressos d’àmbit 
nacional (conferència convidada, presidència de sessió, membre del comitè 
científic o del comitè organitzador o una altra activitat similar). 

 Un màxim de 0,2 punts per comunicació/pòster en congressos d’àmbit 
internacional. 

 Un màxim de 0,1 punts per comunicació/pòster en congressos d’àmbit 
nacional. 

 

 Participació en projectes de recerca i contractes de recerca, amb un màxim de 2 
punts. De forma orientativa, es valorarà de la manera següent:  

 Un màxim de 0,3 punts per projecte i any o fracció (mínim 3 mesos) quan el 
candidat hagi participat com a investigador en projectes de recerca finançats 
mitjançant convocatòries públiques i competitives. 

 Un màxim de 0,2 punts per projecte i any o fracció (mínim 3 mesos) quan el 
candidat hagi participat en treballs d’investigació realitzats mitjançant 
contractes o convenis amb entitats públiques o privades. 

 

 Docència impartida en universitats: màxim 3 punts. De forma orientativa, 
es valorarà de la manera següent:   

 Per cada 15 hores de docència impartida en universitats: 0,375 punts. 
  

 Per cada any de docència no universitària impartida: 0,5 punts (màxim 1 
punt). 

 Títol de doctor: 1 punt. 



 
 

 

Sra. vicerectora de Professorat. 
 
Son Lledó 
Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears) 
 8 

 Estades en centres de recerca de reconegut prestigi (màxim 2 punts). De 
forma orientativa, es valorarà considerant 0,2 punts per mes.  

 Altres titulacions: 0,25 punts per any de durada oficial (màxim 1 punt). 

 Activitat professional: màxim 3 punts. 

 Altres mèrits: màxim 2 punts. 
 

 
 

 
 
 

Clàusula addicional 

En cas que, en aplicació del barem, la puntuació  dels candidats superi el nombre màxim 

de punts corresponents als diferents apartats, la comissió de contractació pot acordar 

aplicar un factor d’escala a les puntuacions de tots els candidats als diferents apartats, de 

manera que la puntuació màxima resultant no superi la màxima establerta per la UIB per 

als diferents apartats. 
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Associat 

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. 
 
Criteris de valoració: es valoraran tots els mèrits al·legats d’acord amb el barem que 
segueix. Les comissions de contractació poden aplicar un coeficient corrector a la 
puntuació de cada indicador o mèrit segons l'àrea i el perfil de la plaça seguint els criteris 
d’aplicació dels coeficients correctors de la Universitat de les Illes Balears. 
 

1. Activitat professional  (màxim 10 punts) 
 

 1 punt per any d’activitat professional o 1/12 de punt per mes si no 
arriba a l’any (màxim 10 punts). L’activitat professional en l’àmbit de la 
docència no es considera dins aquest apartat. 

 
2. Activitat docent, preferentment en universitats (màxim 5 punts) 

 

 Per cada 120 hores de docència reglada impartida en universitats: 1 
punt 

 Per cada 120 hores de docència impartida en universitats no prevista al 
punt anterior: 0,25 punts 

 Per cada any de docència no universitària impartida: 0,2 punts. 
 

3. Guia docent d’assignatura nova (màxim 5 punts) 

 Valoració de la qualitat de la guia i la seva adaptació a la normativa de la 
UIB per a la redacció de les guies docents. 

 
4. Activitat en investigació (màxim 5 punts) 

 

 Publicacions científiques en revistes de prestigi recollides al JCR (SCI), per a 
les quals s’aportin indicis de qualitat (factor d’impacte, camp de 
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coneixement, posició en el JCR (camp de coneixement), nombre de 
citacions del treball, nombre d’autors i posició de firma (candidat)). De 
forma orientativa, es valorarà de la manera següent:  
 Un màxim d’1 punt per article Q1 

 Un màxim de 0,8 punts per article Q2 

 Un màxim de 0,5 punts per article Q3 

 Un màxim de 0,3 punts per article Q4 
 

Nota: Per cada aportació, es podrà tenir en compte la posició de la revista dins 

l’àrea, el nombre d’autors, la posició del candidat i l’adequació a l’àrea de 

coneixement i al perfil de la plaça. 

 

 Altres publicacions científiques:  en revistes de prestigi no recollides al JCR, autoria 
de llibres, capítols de llibres i altres publicacions derivades de l’activitat de 
recerca...  (màxim  0,5 punts). 
 

 Contribucions a congressos científics d’àmbit nacional i internacional; amb un 
màxim d’1,5 punts. De forma orientativa, es valorarà de la manera següent:  

 Un màxim de 0,4 punts per participació rellevant en congressos d’àmbit 
internacional (conferència convidada, presidència de sessió, membre del 
comitè científic o del comitè organitzador o una altra activitat similar). 

 Un màxim de 0,3 punts per participació rellevant en congressos d’àmbit 
nacional (conferència convidada, presidència de sessió, membre del comitè 
científic o del comitè organitzador o una altra activitat similar). 

 Un màxim de 0,2 punts per comunicació/pòster en congressos d’àmbit 
internacional. 

 Un màxim de 0,1 punts per comunicació/pòster en congressos d’àmbit 
nacional. 

 

 Participació en projectes de recerca i contractes de recerca, amb un màxim de 2 
punts. De forma orientativa, es valorarà de la manera següent:  

 Un màxim d’1 punt per direcció de projectes de recerca finançats mitjançant 
convocatòries públiques i competitives. 

 Un màxim de 0,3 punts per projecte i any o fracció (mínim 3 mesos) quan el 
candidat hagi participat com a investigador en projectes de recerca finançats 
mitjançant convocatòries públiques i competitives. 

 Un màxim de 0,2 punts per projecte i any o fracció (mínim 3 mesos) quan el 
candidat hagi participat en treballs d’investigació realitzats mitjançant 
contractes o convenis amb entitats públiques o privades. 
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 Participació en treballs d’investigació realitzats mitjançant contractes o 
convenis amb entitats públiques o privades: 0,2 punts per projecte i any o 
fracció (mínim, 3 mesos). 

 Altres mèrits en investigació que no es puguin considerar en els ítems 
anteriors: màxim 1 punt. 

 
5. Estudis de doctorat (màxim 5 punts) 

 

 Títol de doctor: 5 punts 

 Títol de màster universitari/DEA/suficiència investigadora: 1 punt per 
titulació 

 Estudis de màster universitari no completats: 0,25 punts per cada 30 
ECTS superats. 

 
6. Altres mèrits (màxim 5 punts) 

 

 Expedient acadèmic relacionat amb la plaça, independentment de la 
data d’expedició del títol. S’assignaran: 0,4 punts si la qualificació 
mitjana és d’aprovat (5,00-6,99), 0,7 punts si la qualificació mitjana és 
de notable (7,00-8,99) i 1 punt si la qualificació és d’excel·lent (9,00-10) 
(màxim 1 punt) 

 Altres titulacions reglades: 0,25 punts per titulació  (màxim 0,5 punts) 

 Estades en altres centres universitaris o de recerca: 0,5 punts per estada 
de durada igual o superior a 3 mesos i 0,3 punts per estada de durada 
inferior (màxim 2 punts). 

 Participació en projectes d’innovació educativa: 0,2 punts per projecte 
(màxim 1 punt). 

 Beca FPI, FPU o equivalent: 0,5 punts per any de beca (màxim 2 punts).  

 Ajuts de recerca postdoctorals (beques i/o contractes) obtinguts 
mitjançant convocatòries públiques i competitives: 1 punt per any de 
subvenció (màxim 2 punts). 

 Altres mèrits (altres beques, cursos d’especialització, acreditacions 
oficials d’idiomes, premis, etc.)  (màxim 3 punts). 

 
 

Clàusula addicional 
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En cas que, en aplicació del barem, la puntuació  dels candidats superi el nombre màxim de punts 

corresponents als diferents apartats, la comissió de contractació pot acordar aplicar un factor 

d’escala a les puntuacions de tots els candidats als diferents apartats, de manera que la puntuació 

màxima resultant no superi la màxima establerta per la UIB per als diferents apartats. 
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Professor visitant 

Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen la LOU (Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre) i, si escau, el Decret 104/2002, de 2 d’agost (BOIB núm. 95, 
de 8 d’agost), pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i 
investigador contractat de la UIB. 
 
Criteris de valoració: es valoraran tots els mèrits al·legats d’acord amb el barem que 
segueix. 

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. 

  
La Comissió determinarà en cada cas els criteris de valoració dels distints tipus de 
contribucions dins cada apartat. Aquests criteris han de ser públics i reflectir-se a l’acta de 
la Comissió. 
 

Clàusula addicional 

En cas que, en aplicació del barem, la puntuació  dels candidats superi el nombre màxim de punts 

corresponents als diferents apartats, la comissió de contractació pot acordar aplicar un factor 

d’escala a les puntuacions de tots els candidats als diferents apartats, de manera que la puntuació 

màxima resultant no superi la màxima establerta per la UIB per als diferents apartats.  
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Professor ajudant doctor 

Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen la LOU (Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre) i, si escau, el Decret 104/2002, de 2 d’agost (BOIB núm. 95, 
de 8 d’agost), pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i 
investigador contractat de la UIB. 
 
Criteris de valoració: es valoraran tots els mèrits al·legats d’acord amb el barem que segueix.  

 

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,  cursos  d’especialització,  estades  a  

l’estranger, idiomes,  premis,  activitat  professional,  altres  titulacions,  
participació  en  projectes d’innovació pedagògica, etc.): màxim 5 punts.  

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

La Comissió determinarà en cada cas els criteris de valoració dels distints tipus de 
contribucions dins cada apartat. Aquests criteris han de ser públics i reflectir-se a l’acta de 
la Comissió. 
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