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Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació 
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar1 
 

Criteris específics de baremació 

Professor ajudant doctor 

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

Nota mitjana de l'expedient de grau/llicenciatura 
Nota mitjana de l’expedient de màster oficial 
Tesi doctoral 

 
2. Beques d’investigació (màxim 5 punts) 

Beca tipus FPI/FPU de caràcter competitiu   1 per any 
Beca/contracte d’investigació anual (dins programa R+D)  1 per any 
Beques de col·laboració en investigació en període pregrau  0,5 per any 

 
3. Activitat investigadora (màxim 10 punts) 

3.1 Participació en projectes competitius 
IP d'un projecte 1 per projecte 
Membre d'un projecte  0,5 per projecte 
Col·laborador 0,2 per projecte 
Personal contractat 0,1 per projecte 

                                                 
1 Cal considerar com a titulacions pròpies de la nostra àrea en funció del perfil de la plaça: 
Pedagogia, Educació Social, Psicopedagogia, Educació infantil, Educació Primària, Sociologia. 
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3.2 Publicacions (s’aplicarà un coeficient de correcció: les publicacions amb més de 5 
autors es multiplicaran per un factor de 0,5) 
ARTICLES 
Indexats al JCR Q1-Q2 1 per article 
Indexats al JCR Q3-Q4 0,75 per article 
Indexats al  SJR Q1-Q2 0,75 per article 
Indexats al SJR Q3  0,60 per article 
Indexats al  SJR Q4  0,40 per article 
Altres índexs (FECYT, ESCI, CARHUSPlus, Latindex, ERIHPlus) 0,15 per article 
No indexats   0,10 per article 
LLIBRES 
Complet ed. rellevant 1 per llibre 
Complet ed. no rellevant 0,2 per llibre 
Capítol editorial rellevant 0,5 per capítol 
Capítol ed. no rellevant 0,1 per capítol 

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

Docència en estudis oficials de grau,  
diplomatura o llicenciatura   0,02 per hora impartida 
Docència en màsters/doctorat oficials    0,02 per hora impartida 
Docència en postgraus no oficials   0,01 per hora impartida 
Docència en altres cursos universitaris  
i no universitaris (org. per institucions oficials)  0,005 per hora impartida 

 
Experiència docent en àmbits no universitaris  
(infantil, primària, secundària i Formació Professional) 0,5 per any 
Direcció de treballs de fi de màster    0,15 per treball 
Direcció de tesis doctorals llegides    1 per tesi 

 
5. Altres mèrits (màxim 5 punts) 

Treballs presentats en congressos/jornades  0,05 per treball 
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Altres beques (no recerca)    0,01 per beca 

 

Segones i següents titulacions oficials de 
grau, llicenciatura, diplomatura, màster,  
doctorat (no compreses en apartat 1)   1 per titulació 
Estades en universitats de prestigi   0,1 per mes 
Premis extraordinaris de llicenciatura,   
de grau o doctorat      0,5 per premi 
Menció europea al títol tesi doctoral   0,10 
IP de projectes d’innovació educativa   0,1 per projecte 
Membre de projectes d’innovació educativa 0,05 per projecte 
Experiència professional no docent   0,5 per any 
Altres (coordinació, altres premis, etc.)  0,01 per acció 

 
 
Professor associat 
 
1. Activitat professional (màxim 10 punts) 

Activitat professional 1 punt per any 
 
2. Activitat docent realitzada preferentment en universitats (màxim 5 punts) 

a) Contractes d’ajudant en universitats 1 punt per any 
b) Docència en estudis oficials de grau, diplomatura o  
llicenciatura en universitats  0,02 punts per hora impartida 

Màx. 4 punts 
c) Docència en màsters oficials universitaris  0,02 punts per hora impartida 

Màx. 2 punts 
d) Docència en postgraus (no oficials) o altres  0,01 per hora impartida   
cursos universitaris         Màx. 1,5 punts 
e) Docència en cursos no universitaris organitzats  
per organismes oficials  0,005 per hora impartida 

Màx. 1,5 punts 
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3. Activitat investigadora (màxim 5 punts)  

Participació en projectes competitius  0,25 per projecte i any 
Beques investigació (Universitat, Estat,  
comunitat autònoma)  0,25 per beca 

 

Publicacions: 
- Llibres (segons editorial)     Entre 0,25 i 1 per llibre 
- Capítols de llibres (segons editorial)  Entre 0,10 i 0,5 per capítol 
- Articles (segons revista)     Entre 0,10 i 1 per article 
- Ponències, pòsters i comunicacions en congressos 
 0,07 per ponència 
 0,05 per comunicació 
 0,05 per pòster 
  

4. Estudis de doctorat (màxim 5 punts) 

Doctorat amb tesi 5 
Antiga suficiència investigadora, o 3 anys de cursos de doctorat actual i avaluació positiva
 1 
Antics cursos de doctorat complets o màster d’accés a doctorat completat 0,15 

 
5. Altres mèrits (màxim 5 punts). (Es valoraran en funció de la seva relació amb el perfil de 
la plaça) 

Beques de col·laboració 0,01 per cada beca 
ERASMUS, altres programes de mobilitat 0,01 per cada beca 
Premis extraordinaris de llicenciatura o doctorat 0,5 per cada premi 
Postgraus 0,25 per cadascun 
Cursos 0,01 per cadascun 
Assistència a congressos 0,01 per cadascun 
Pràctiques amb titulació acabada i/o certificat d’empresa 0,01 per mes (màx. 1 punt) 
Segones i següents titulacions de grau, llicenciatures o  
diplomatures 1 per cadascuna 
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Articles de divulgació 0,01 
Altres (coordinació de projectes, jornades, materials, etc.)  0,01 

 


