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Centre d'Estudis de Postgrau 
Màster de Formació de Professorat 
 
Criteris específics de baremació 
 
 
Professor associat 
 

1) Activitat professional: màxim 10 punts 

 Professor IES/FP en un centre concertat o privat: 1 punt per any 
 Docència reglada no univ. / no IES/FP: 0,5 punts per any 
 Docència no reglada relacionada amb la plaça: 0,1 punts per any (màxim 1 
 punt) 

 
2) Activitat docent: màxim 5 punts (es consideren només certificats oficials).
 Normalitzar a 5 en cas necessari 

 Universitat: 1 punt per cada any de docència a MFP impartit en una 
 universitat 
 Universitat: 0,5 punts per cada any de docència (no MFP) impartit en una 
 universitat 
 Universitat-CAP: 0,5 punts per cada curs acadèmic impartit en una 
 universitat 
 Universitat-ICE-IEB (Seminari reciclatge / FOLC): 0,5 punts per cada curs 
 acadèmic impartit 

 
3) Activitat investigadora relacionada amb els estudis de MFP (màxim 5  punts).  
 Normalitzat a 5 en cas necessari 

 Llibres investigació/docents en editorials internacionals: 1 punt 
 Llibres investigació/docents en editorials nacionals: 0,5 punts 
 Capítols de llibres investigació/docents en editorials internacionals: 0,5 
 punts per capítol 
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 Capítols de llibres investigació/docents en editorials nacionals: 0,25 punts 
 per capítol 
 Articles en revistes: 0,1 punts per article 
 
 Participació en grups de recerca: 0,2 punts 
 Participació en projectes d’investigació competitius: 0,2 punts per projecte 
 Estades a l’estranger o altres grups nacionals (després del doctorat i 
 postdoc.): 0,25 punts per mes d’estada 
 Comunicacions/assistència a congressos: 0,1 punts (màxim 1 punt) 

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

Normalitzar a 5 punts en cas necessari 

 Tesi doctoral: 5 punts 
 Cursos de doctorat: 0,25 punts per curs (màxim 2 punts) 
 Màster: 0,5 punts per màster 
 Tesina investigació: 0,2 punts 
 Cursos de postgrau: 0,1 punts per curs (màxim 2 punts) 

 
5) Altres mèrits: màxim 5 punts (normalitzar a 5 punts en cas necessari) 
 

 Tutor acadèmic de pràctiques d’especialitat: 1 punt per any 
 Tutor de pràctiques: 0,5 punts per any 
 Coordinador de pràctiques en un centre de secundària: 0,25 punts per any 
 Tutor TFM: 0,5 punts per treball de fi de màster 
 Tribunal TFM: 0,5 punts per convocatòria  
 Càrrecs de gestió (p. ex., cap estudis, secretari centre, director): 0,2 punts per 
any (màxim 2 punts) 
 Organització d’activitats R+D: 0,1 punts per activitat (màxim 1 punt) 
 Cursos d’especialització impartits: 0,1 punts (màxim 1 punt) 
 Cursos d’especialització rebuts: 0,1 punts (màxim 1 punt) 
 Premis relacionats amb la tasca docent: 0,25 punts per premi 

Es valorarà especialment: 
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• Algun tipus de vinculació (docència, recerca, col·laboració, motivació i implicació) 
amb els estudis de secundària o Formació Professional. 
• Algun tipus de vinculació amb la matèria (formació específica, recerca, projectes 
d’innovació, experiència...). 
• Coneixement de l’educació secundària / Formació Professional i formació en 
didàctiques. 

 


