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Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica 
 
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. 

 
Professor contractat doctor interí 

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

Mitjana expedient acadèmic en titulacions de grau superior (màx. 3 punts) 

+ Mitjana expedient acadèmic dels cursos de doctorat, postgrau o màster 
(màx. 3 punts) 

+ Nota de la tesi, mencions de qualitat, menció europea, premi especial (màx. 
4 punts) 

 

2. Activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 10 punts 

1 per cada 60 hores de classe impartides en llicenciatura, grau, màster o 
doctorat per any acadèmic (màx. 2 punts per any); 

0,25 per any d’activitat docent extrauniversitària a temps complet o 
equivalent (ponderat en cas de temps parcial) (màx. 4 punts); 

0,5 per projecte de fi de carrera, treball de fi de grau, treball acadèmicament 
dirigit o de màster dirigit (0,25 per codirecció) (màx. 2 punts); 

0,1 per avaluació positiva o favorable de la docència universitària (per 
assignatura i any) (màx.1 punt); 

0,1 per cada 20 hores d’impartició de cursos d’estudis propis o similars, no 
universitaris (màx. 1 punt). 

 

3. Activitat en investigació: màxim 15 punts 
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1,0 per publicació en revista internacional (indexada al JCR, Q1 i Q2); 

0,75 per publicació en revista internacional (indexada al JCR, Q3 i Q4); 

0,5 per publicació en congrés internacional o capítol de llibre o revista no 
indexada al JCR (amb altres indicis de qualitat); 

0,25 per publicació en congrés nacional o altres publicacions de recerca; 

0,5 per any per investigador principal de projectes d’investigació (convocatòria 
competitiva en l’àmbit internacional o nacional) (màx. 1,5 punts per projecte); 

0,25 per any per participació en projectes competitius com a investigador 
(màx. 0,75 punts per projecte); 

0,15 per mes d’estada de recerca en altres centres d’investigació (espanyols o 
estrangers); 

1,5 per tesi doctoral dirigida (0,75 punts per codirecció); 

0,1 per mes per beques FPI, FPU i equiparables (CAIB, UIB, altres països, altres 
universitats…) (màx. 1,5 punts); 

0,2 per mes per beques postdoctorals (màx. 2 punts); 

0,5 per patents en explotació; 0,25 per patents no en explotació. 

 

4. Guia docent d’assignatura nova: màxim 5 punts 

Màx. 2 per adequació dels continguts i competències; 

màx. 1 per adequació activitats i metodologia docents; 

màx. 1 per adequació d’activitats d’avaluació de l’aprenentatge;  

màx. 1 per adequació de recursos, bibliografia i documentació complementària. 

 

5. Altres mèrits: màxim 5 punts 

0,5 per idioma utilitzat en la docència i recerca (> = C1 català i castellà; > = B2 
anglès) (màx. 1 punt); 

0,5 per altres màsters no puntuats en apartats anteriors; 
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0,5 per cursos rellevants per a la formació (> = 20 h); 

0,15 per cursos rellevants per a la formació (> = 3 h i < 20 h); 

0,1 per mes de contracte professionalment rellevant (màx.1 punt); 

0,025 per mes de becari en projectes finançats no puntuats en apartats 
anteriors (màx. 1punt); 

0,5 per transferència de tecnologia (contractes i convenis); 

0,25 per premi rellevant; 

0,25 per participació rellevant en congressos: membre del comitè de 
programa, organitzador, etc.; 

0,1 per ponència en congressos; 

0.25 per participació en projecte d’innovació pedagògica; 

0,25 per acreditació ANECA superior a l’exigida; 

0.15 per curs acreditat sobre l’ús de les TIC com a element de millora i 
d’innovació docent; 
0,05 per alumne tutoritzat (ERASMUS, alumne col·laborador, pràctiques en 
empreses...) (màx. 0,5 punts); 

gestió acadèmica (màx. 1 punt). 

 

Professor visitant 

 

1. Activitat acadèmica: màxim 10 punts 

Mitjana expedient acadèmic en titulacions de grau superior o llicenciatura 
(màx. 6 punts) 

Beques de formació predoctorals (màx. 3 punts) 

Premi extraordinari de fi de grau o equivalent (màx. 2 punts) 

 

2. Activitat en investigació: màxim 15 punts 
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1,0 per publicació en revista internacional (indexada al JCR, Q1 i Q2); 

0,75 per publicació en revista internacional (indexada al JCR, Q3 i Q4); 

0,5 per publicació en congrés internacional o capítol de llibre o revista no 
indexada al JCR (amb altres indicis de qualitat); 

0,25 per publicació en congrés nacional o altres publicacions de recerca; 

0,5 per any per investigador principal de projectes d’investigació (convocatòria 
competitiva al nivell internacional o nacional) (màx. 1,5 punts per projecte); 

0,25 per any per participació en projectes competitius com a investigador 
(màx. 0,75 punts per projecte); 

0,15 per mes d’estada de recerca en altres centres d’investigació (espanyols o 
estrangers); 

1,5 per tesi doctoral dirigida (0,75 punts per codirecció); 

0,1 per mes per beques FPI, FPU i equiparables (CAIB, UIB, altres països, altres 
universitats…) (màx. 1,5 punts); 

0,2 per mes per beques postdoctorals (màx. 2 punts); 

0,5 per patents en explotació; 0,25 per patents no en explotació. 

 

3. Activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 5 punts 

1 per cada 60 hores de classe impartides en llicenciatura, grau, màster o 
doctorat per any acadèmic (màx. 1 punt per any); 

0,25 per any d’activitat docent extrauniversitària a temps complet o 
equivalent (ponderat en cas de temps parcial) (màx. 2 punts); 

0,5 per projecte de fi de carrera, treball de fi de grau, treball acadèmicament 
dirigit o de màster dirigit (0,25 per codirecció) (màx. 1 punt); 

0,1 per avaluació positiva o favorable de la docència universitària (per 
assignatura i any) (màx. 0,5 punts); 

0,1 per cada 20 hores d’impartició de cursos d’estudis propis o similars, no 
universitaris (màx. 0,5 punts). 
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4. Estudis de doctorat (inclòs el títol de doctor): màxim 5 punts 

Mitjana expedient acadèmic dels cursos de doctorat, postgrau o màster (màx. 
3 punts) 

Nota de la tesi, mencions de qualitat, menció europea, premi especial (màx. 2 
punts) 

 

5. Guia docent d’assignatura nova: màxim 5 punts 

Màx. 2 per adequació dels continguts i competències; 

màx. 1 per adequació d’activitats i metodologia docents; 

màx. 1 per adequació d’activitats d’avaluació de l’aprenentatge;  

màx. 1 per adequació de recursos, bibliografia i documentació complementària 

 

6. Altres mèrits: màxim 5 punts 

0,5 per idioma utilitzat en la docència i recerca (> = C1 català i castellà; > = B2 
anglès) (màx. 1 punt); 

0,5 per altres màsters no puntuats en apartats anteriors; 

0,5 per cursos rellevants per a la formació (> = 20 h); 

0,15 per cursos rellevants per a la formació (> = 3 h i < 20 h); 

0,1 per mes de contracte professionalment rellevant (màx. 1 punt); 

0,025 per mes de becari en projectes finançats no puntuats en apartats 
anteriors (màx. 1punt); 

0,5 per transferència de tecnologia (contractes i convenis); 

0,25 per premi rellevant; 

0,25 per participació rellevant en congressos: membre del comitè de 
programa, organitzador, etc.; 

0,1 per ponència en congressos; 

0.25 per participació en projecte d’innovació pedagògica; 
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0,25 per acreditació ANECA superior a l’exigida; 

0,15 per curs acreditat en l’ús de les TIC com a element de millora i d’innovació 
docent; 
0,05 per alumne tutoritzat (ERASMUS, alumne col·laborador, pràctiques en 
empreses...) (màx. 0,5 punts); 

gestió acadèmica (màx. 1 punt). 

 

Ajudant 

 

1. Expedient: màxim 10 punts 

Mitjana expedient acadèmic en titulacions de grau / llicenciatura / enginyeria 
superior (màx. 6 punts) 
+ mitjana expedient acadèmic de cursos de postgrau o màster que habilitin 
l’accés al doctorat (mín. 60 ECTS) (màx. 3 punts) 

+ premi extraordinari de fi de carrera o equivalent (màx. 1 punt) 

 

2. Beques d’investigació: màxim 5 punts 

0,2 per mes com a becari FPI, FPU i equiparables (CAIB...);  

0,75 punts per beca de col·laboració de darrer curs del MECD;  

0,1 per mes per altres beques d’investigació. 

 

3. Activitat en investigació: màxim 3 punts 

1,5 per publicació en revista internacional indexada al JCR;  

0,5 per publicació en congrés internacional o capítol de llibre o revista no 
indexada; 

0,25 per publicació nacional; 
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0,5 per participació en projectes competitius com a investigador o membre de 
treball; 

0,15 per mes d’estada de recerca en altres centres d’investigació (espanyols o 
estrangers). 

 

4. Activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 3 punts 

1 per cada 60 hores de classe impartides en llicenciatura o grau per any 
acadèmic (màx. 2 punts per any); 

0,5 per  any d’activitat docent extrauniversitària a temps complet o equivalent 
(ponderat en cas de temps parcial); 

0,5 per projecte de fi de carrera / treball de fi de grau dirigit (0,25 per 
codirecció). 

 

5. Altres mèrits: màxim 5 punts 

0,5 per idioma utilitzat en la docència i recerca (> = C1 català i castellà; > = B2 
anglès) (màx. 1 punt); 

0,5 per cursos d’especialització rellevants al perfil docent o investigador de la 
plaça (> = 20 h);  

0,1 per mes de contractes professionalment rellevants al perfil docent o 
investigador de la plaça;  

0,25 per participació en projectes d’innovació pedagògica;  

0,25 per participacions en activitats de divulgació científica organitzades per 
universitats, societats científiques etc.; 

0,5 per beques de desplaçament a l’estranger. 

 

 


