
 

 

Departament de Física 

Criteris de baremació 

Professor contractat doctor interí 

 

Perfil òptim: doctors amb l’acreditació pertinent i, per tant, amb plena capacitat docent i investigadora per desenvolupar tasques de docència i de 

recerca d’acord amb el perfil de la plaça. 

 

Criteris de valoració: es valoraran tots els mèrits al·legats d’acord amb el barem. Les puntuacions que s’hi esmenten s’aplicaran als mèrits concrets en 

els deu anys més recents (vegeu la nota al final del document).i La comissió també podrà valorar amb un pes inferior els mèrits aportats d’anys anteriors. 

 

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

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 

Barem 

1.a. Docència universitària impartida 
(15 punts)  

 Màx. 1,5 punts x cada 60 hores de classe impartides en llicenciatura, grau, màster o doctorat. Cada 
TFG/TFM dirigit computarà amb 0,5 punts (0,25, si és codirigit). La puntuació serà ponderada en funció 
del grau de responsabilitat, intensitat i amplitud de la docència impartida.   
 

1.b. Avaluacions sobre la tasca docent 
(2 punts) 
 

 0,2 punts x valoració positiva per part de l’alumnat de la docència universitària (per assignatura i any). 
 

1.c. Altres 
(4 punts) 

 Ponent en seminaris, cursos o congressos orientats a la formació docent (màx. 2 punts): s’assignaran 0,2 
punts x contribució rellevant, augmentats a 0,4 punts, si és per invitació. 

 Elaboració de material/publicacions docents i participació en projectes docents (màx. 4 punts): es tindrà 
en compte la rellevància de les contribucions i el paper del candidat. 



 
 

2. Activitat d’investigació (màxim 25 punts) 

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 
 

Barem 

2.a. Publicacions científiques 
(20 punts) 

 1,5 punts x publicació en revista internacional (indexada al JCR, T1) 

 1,0 punts x publicació en revista internacional (indexada al JCR, T2) 
 0,5 punts x publicació en revista internacional (indexada al JCR, T3) 

 

2.b. Llibres i capítols de llibre  
(5 punts)  

 Màx. 0,5 punts x capítol de llibre de qualitat avalada, preferentment de llibre amb ISBN (s’hi inclouen també les 
revistes no indexades al JCR, però amb altres índexs de qualitat) 

 Màx. 2 punts x llibre de qualitat avalada 
 

2.c. Projectes i contractes de recerca 
(3 punts) 

 0,75 punts x any com a investigador principal de projectes d’investigació de convocatòria competitiva 
internacional o nacional, o de contractes art. 83, només si aquests tenen un fort caràcter investigador 

 0,4 punts x any per haver participat com a investigador en aquest tipus de projectes/contractes 
 

2.d. Transferència de coneixement 
(1 punt) 

 1 punt x patent en explotació; 0,5 punts en cas de no explotació 

2.e. Direcció de tesis doctorals 
(1 punt) 

 1 punt x tesi doctoral dirigida (0,5 punts per codirecció) 

 0,25 punts x tesi doctoral en execució 
 

2.f. Congressos, conferències, seminaris 
(1 punt) 

 0,2 punts x presentació oral (que hagi superat un procés selectiu) en un congrés internacional  
(0,3 punts si és per invitació)  

 0,1 punts x presentació oral (que hagi superat un procés selectiu) en un congrés nacional 
 

2.g. Altres mèrits (de recerca) 
(2 punts) 

 Per exemple: impacte de les publicacions, altres publicacions o documents de recerca, altres projectes, 
presentacions tipus pòster, etc. 

 

 

 

 



 

3. Guia docent (màxim 5 punts) 
(en cas que la plaça es convoqui per impartir una assignatura nova) 

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 

Barem 

3.a. Guia docent 
(5 punts) 

 Màx. 2 punts x adequació dels continguts i competències 

 Màx. 1 punt x adequació d’activitats i metodologia docents 

 Màx. 1 punt x adequació d’activitats d’avaluació de l’aprenentatge 

 Màx. 1 punt x adequació de recursos, bibliografia i documentació complementària 
 

 

4. Altres mèrits (màxim 5 punts) 

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 

Barem 

4.a. Programa de doctorat,  
beques predoctorals i postdoctorals, estades  
en altres centres de recerca, premis,  
possessió de més d’un títol 
(3 punts)  

 Màx. 1 punt x característiques del doctorat del candidat 

 Màx. 1 punt x beques FPI, FPU i equiparables (CAIB, UIB, altres països i universitats) 

 Màx. 1 punt x beques postdoctorals competitives 

 Màx. 1 punt x estades rellevants en altres centres de recerca 
 Màx. 1 punt x premis rellevants 

 Màx. 1 punt x titulacions diferents de la principal o per màsters no necessaris per al doctorat 
 

4.b. Activitats en empreses i institucions 
(2 punts) 
 

 Màx. 1 punt x cada contracte professional de tipologia i durada rellevants  
 

4.c. Altres 
(1 punt) 

 Qualsevol altre mèrit acadèmic, docent, investigador, professional o de gestió universitària  
no contemplat en els apartats anteriors 

 

 

 

 



 

Professor visitant 

 

Criteris de valoració: es valoraran tots els mèrits al·legats d’acord amb el barem. Les puntuacions que s’esmenten s’aplicaran als mèrits concrets en els 

deu anys més recents (vegeu la nota al final del document). La comissió també podrà valorar amb un pes inferior els mèrits aportats d’anys anteriors. 

 

1. Activitat acadèmica: màx. 10 punts 

 

2. Activitat d’investigació: màx. 15 punts 

 

3. Activitat docent, preferentment impartida en universitats: màx. 5 punts 

 

4. Estudis de doctorat (inclòs el títol de doctor): màx. 5 punts 

 

5. Guia docent (en cas que la plaça es convoqui per impartir una assignatura nova): màx. 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.): màx. 5 punts 

 

La comissió determinarà en cada cas els criteris de valoració dels distints tipus de contribucions en cada apartat. Aquests criteris hauran de ser públics i 

reflectir-se a l’acta de la comissió.  

 

  



 

Professor ajudant doctor 

 

Perfil òptim: doctors amb l’acreditació pertinent i, per tant, amb formació i capacitat investigadora per desenvolupar tasques de docència i de recerca 

d’acord amb el perfil de la plaça. 

 

Criteris de valoració: es valoraran tots els mèrits al·legats d’acord amb el barem. Les puntuacions que s’esmenten s’aplicaran als mèrits concrets en els 

deu anys més recents (vegeu la nota al final del document). La comissió també podrà valorar amb un pes inferior els mèrits aportats d’anys anteriors.  

 

1. Expedient acadèmic (inclosos els estudis de doctorat) (màxim 10 punts) 

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 

Barem 

1.a. Expedient acadèmic de la titulació  
principal 
(4 punts) 
 

 Mitjana de l’expedient acadèmic en la titulació principal de llicenciatura/grau (màx. 4 punts) 

1.b. Tesi doctoral, menció de doctorat  
europeu o internacional, menció de  
qualitat del programa de doctorat  
(6 punts) 
 

 Mitjana de l’expedient acadèmic dels cursos de doctorat o màster (màx. 2 punts) 

 Nota de la tesi, menció doctorat europeu/internacional (màx. 4 punts) 

 Menció de qualitat del programa de doctorat (màx. 1 punt) 
 

 

2. Beques i contractes d’investigació (màxim 5 punts) 

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 

Barem 

2.a. Beques predoctorals i postdoctorals i  
contractes d’investigació 
(5 punts) 

 0,1 punts x mes de beca FPI, FPU i equiparables (CAIB, UIB, altres països i universitats) 

 0,1 punts x mes d’altres beques competitives 
 0,2 punts x mes de beques postdoctorals 



 0,1 punts x mes d’ajudant 
 

 

3. Activitat d’investigació (màxim 10 punts) 

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 

Barem 

3.a. Publicacions científiques 
(6 punts) 

 1,5 punts x publicació en revista internacional (indexada al JCR, T1) 

 1 punt x publicació en revista internacional (indexada al JCR, T2) 
 0,5 punts x publicació en revista internacional (indexada al JCR, T3) 

 
3.b. Llibres i capítols de llibre  
(2 punts)  

 Màx. 0,5 punts x capítol de llibre de qualitat avalada; preferentment, llibre amb ISBN (s’hi inclouen també 
les revistes no indexades al JCR, però amb altres índexs de qualitat) 

 Màx. 2 punts x llibre de qualitat avalada 
 

3.c. Projectes i contractes de recerca 
(2 punts) 

 0,5 punts x any per participació com a investigador en projectes d’investigació de convocatòria competitiva 
internacional o nacional, o en contractes art. 83, només si aquests tenen un fort caràcter investigador 

 

3.d. Congressos, conferències, seminaris 
(1 punt) 

 Màx. 0,2 punts x presentació oral (que hagi superat un procés selectiu) en un congrés nacional o internacional  
(0,4 punts si és per invitació)  

 Màx. 0,1 punts x presentació tipus pòster (que hagi superat un procés selectiu) 
 

3.e. Altres mèrits (de recerca) 
(1 punt) 

 Per exemple: altres publicacions o documents de recerca, altres projectes, etc. 
 

 

 

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

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 

Barem 

4.a. Docència universitària impartida, 
avaluacions sobre la tasca docent, 
seminaris, cursos o congressos per a la  
formació docent, elaboració de material 

 1 punt x cada 60 hores de classe impartides en llicenciatura, grau, màster o doctorat. Cada TFG/TFM  
dirigit computarà amb 0,5 punts (0,25, si és codirigit) (màx. 4 punts) 

 Màx. 1 punt x curs acadèmic extrauniversitari en què s’hagin impartit assignatures de caire 
cientificotecnològic (màx. 2 punts) 



docent i participació en projectes  
docents, docència extrauniversitària 
(5 punts)  

 0,2 punts x avaluació positiva per part de l’alumnat de la docència universitària (per assignatura i any)                         
(màx. 1 punt) 

 0,2 punts x ponència rellevant en cursos o congressos docents, augmentats a 0,4 punts, si és per invitació (màx. 1 
punt) 

 0.5 punts x elaboració rellevant de material docent, tenint en compte el caràcter original/innovador, o per 
haver participat en projectes que provinguin de convocatòries públiques competitives, preferentment 
relacionats amb l’EEES (màx. 1 punt) 
 

 

5. Altres mèrits (màxim 5 punts) 

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 

Barem 

5.a. Estades de caràcter investigador 
i/o formatiu en altres centres, cursos i 
seminaris d’especialització, premis,  
possessió d’altres títols 
(3 punts)  
 

 Màx. 1 punt x estades rellevants en altres centres de recerca 
 Màx. 1 punt x cursos i seminaris d’especialització rellevants per a la formació 

 Màx. 1 punt x premis rellevants 

 Màx. 1 punt x titulacions diferents a la principal o per màsters no necessaris per al doctorat 
 

5.b. Activitats en empreses i institucions 
(1 punt) 
 

 Màx. 1 punt x contractes professionals de tipologia i durada rellevants 
 

5.c. Altres 
(1 punt) 

 Beques d’iniciació i de col·laboració en la recerca, així com qualsevol altre mèrit no recollit en els punts anteriors 
 

 

 

Ajudant 

 

Perfil òptim: estudiant de doctorat que ja hagi començat l’activitat de recerca, però que encara ha de completar la formació docent i investigadora. 

 

Criteris de valoració: es valoraran tots els mèrits al·legats d’acord amb el barem. Les puntuacions que s’esmenten s’aplicaran als mèrits concrets en els 

deu anys més recents (vegeu la nota al final del document). La comissió també podrà valorar amb un pes inferior els mèrits aportats d’anys anteriors.   



 

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

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 

Barem 

1.a. Expedient acadèmic de la titulació  
principal 
(12 punts) 

 Mitjana de l’expedient acadèmic en la titulació de grau/llicenciatura/enginyeria superior 
 

1.b. Expedient acadèmic del postgrau o  
màster 
(8 punts) 

 Mitjana de l’expedient acadèmic de cursos de postgrau o màster (mínim 60 ECTS) que habilitin per a l’accés  
al doctorat  
 

1.c. Premi extraordinari 
(1 punt) 

 Premi extraordinari de final de carrera o equivalent 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Altres mèrits (activitat docent, investigadora, etc.) (màxim 10 punts) 

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 

Barem 

2.a. Activitat docent 
(3 punts) 

 1 punt x cada 60 hores de classe impartides a llicenciatura o grau (màx. 2 punts) 
 1 punt x curs acadèmic extrauniversitari en què s’han impartit assignatures de caire cientificotecnològic                      

(màx. 1 punt) 
 0,5 punts x avaluació positiva de la docència universitària (per assignatura i any) (màx. 1 punt) 

 

2.b. Activitat investigadora  1 punt x publicació en revista internacional indexada al JCR 



(4 punts)  0,25 punts x capítol de llibre o similar; preferentment, en llibre amb ISBN (s’hi inclouen també les revistes no 
indexades al JCR, però amb altres índexs de qualitat) 

 0,25 punts x any per haver participat com a investigador o membre de l’equip de treball en projectes d’investigació 
de convocatòria competitiva, o en contractes art. 83 de fort caràcter investigador 

 0,15 punts x presentació (que hagi superat un procés selectiu) en un congrés nacional o internacional  
(0,25 punts si és per invitació) 

 0,1 punts x mes d’estada de recerca en altres centres 

 0,1 punts x mes de beca FPI, FPU i equiparables (CAIB, UIB, altres països i universitats) 
 

2.c. Altres mèrits 
(3 punts) 

 Qualsevol altre mèrit no inclòs en els apartats anteriors. Per exemple: altres publicacions, altres beques i 
contractes,  
cursos d’especialització, idiomes, premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes  
d’innovació pedagògica, etc. 
 

 

Associat 

 

Perfil òptim: especialista de competència reconeguda que exerceix l’activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari i que, mitjançant les 

tasques docents, pot aportar coneixements i experiència professionals a la Universitat. 

Criteris de valoració: es valoraran tots els mèrits al·legats d’acord amb el barem. Les puntuacions que s’esmenten s’aplicaran als mèrits concrets en els 

deu anys més recents (vegeu la nota al final del document). La comissió també podrà valorar amb un pes inferior els mèrits aportats d’anys anteriors.  

 

1. Activitat professional (màxim 10 punts) 

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 

Barem 

1.a. Activitat professional 
(10 punts) 

 1 punt x any d’activitat professional rellevant (inclou la docència no universitària) 

 Una altra activitat professional que no es pugui considerar en l’ítem anterior (màx. 1 punt) 
 

 

 



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

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 

Barem 

2.a. Activitat docent 
(5 punts)  

 1 punt x 120 hores de docència impartida en universitats 

 Una altra activitat docent que no es pugui considerar en l’ítem anterior (s’exclouen explícitament les activitats 
docents dels professors (màx. 1 punt) 

 

 

3. Guia docent (màxim 5 punts) 
(en cas que la plaça es convoqui per impartir una assignatura nova) 

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 

Barem 

3.a. Guia docent 
(5 punts) 

 Màx. 2 punts x adequació dels continguts i competències 

 Màx. 1 punt x adequació d’activitats i metodologia docents 

 Màx. 1 punt x adequació d’activitats d’avaluació de l’aprenentatge 

 Màx. 1 punt x adequació de recursos, bibliografia i documentació complementària 
 

 

 

4. Activitat d’investigació (màxim 5 punts) 

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 
 

Barem 

4.a. Activitat investigadora 
(5 punts) 

 0,75 punts x publicació en revista internacional indexada al JCR 

 0,25 punts x capítol de llibre o similar; preferentment, en llibre amb ISBN (s’hi inclouen també les revistes no 
indexades al JCR, però amb altres índexs de qualitat) 

 0,5 punts x any per haver participat com a investigador o membre de l’equip de treball en projectes  
d’investigació de convocatòria competitiva, o en contractes art. 83 de fort caràcter investigador 

 0,15 punts x presentació (que hagi superat un procés selectiu) en un congrés nacional o internacional  
(0,25 punts si és per invitació) 



 0,1 punts x mes d’estada de recerca en altres centres 

 0,1 punts x mes de beca FPI, FPU i equiparables (CAIB, UIB, altres països i universitats) 

 0,2 punts x mes de beca postdoctoral 

 Altres mèrits en investigació que no es puguin considerar en els ítems anteriors (màx. 1 punt) 
 

 

 

 

5. Estudis de doctorat (màxim 5 punts) 

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 

Barem 

5.a. Estudis de doctorat 
(5 punts)  

 5 punts x títol de doctor 

 3 punts x títol de màster universitari/DEA/suficiència investigadora 

 2 punts x estudis de màster universitari amb més de 30 crèdits superats 

 1 punt x estudis de màster universitari amb més de 10 i menys de 30 crèdits superats 
 

 

 

6. Altres mèrits (màxim 5 punts) 

  

Concepte  
(puntuació màxima) 

 

Barem 

6.a. Altres mèrits 
(5 punts)  

 Mitjana de l’expedient acadèmic en la titulació principal, independentment de la data d’expedició del  
títol (màx. 1 punt) 

 Altres titulacions: 0.25 punts x any de durada oficial (màx. 1 punt) 

 0,2 punts x participació en projecte d’innovació educativa (màx. 1 punt) 

 Mèrits de gestió acadèmica (màx. 1 punt) 

 Altres mèrits (altres beques, cursos d’especialització, acreditacions oficials d’idiomes, etc.) (màx. 1 punt) 
 

 



 

Clàusula addicional 

En cas que, en aplicació del barem, la puntuació de qualque candidat superi el nombre màxim de punts corresponents a un determinat apartat o 

subapartat, la comissió de contractació aplicarà un factor d’escala a les puntuacions de tots els candidats en aquell apartat, de manera que la puntuació 

màxima resultant no superi en cap cas el valor màxim corresponent. 

 

 

                                                             

i  A l’efecte del còmput dels anys més recents, s’ha d’excloure el temps corresponent a les situacions següents: 

a)  Haver gaudit d’una llicència de maternitat o paternitat igual o superior a tres mesos, en cas de naixement/adopció/acolliment 

d’infants. En aquest còmput, també es comptabilitzaran els permisos corresponents a les reduccions per lactància. 

b)  Haver gaudit de períodes d’excedència per tenir cura de fill o demostrar fefaentment i amb documentació d’organismes oficials 

amb competències en matèria de dependència que hagi tingut a càrrec seu persones dependents. 

c)  Haver tingut una incapacitat laboral igual o superior a tres mesos. 


