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Departament de Geografia 

Criteris específics de baremació 

 
Professors contractats doctors interins 
 
S’ha partit del que estableix la Universitat de les Illes Balears a l’Acord normatiu de 25 
de juny de 2013 sobre els criteris generals de contractació del professorat pel que fa 
referència a aquest tipus de plaça. 

1. L’expedient acadèmic (inclosos els estudis de doctorat): màxim 10 punts. 
2. L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 10 punts. 
3. L’activitat en investigació: màxim 15 punts. 
4. El programa presentat pel candidat en cas que la plaça es convoqui per 

impartir una assignatura nova: màxim 5 punts. 
5. Altres mèrits (altres beques, cursos d’especialització, estades a l’estranger, 

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

 

Criteris concrets d’avaluació d’aplicació a les puntuacions dels diversos apartats: 

A) APLICABLES DE MANERA GLOBAL 

Normalització de les puntuacions 

Dins cada un dels diferents subapartats, la nota del candidat que assoleixi un valor 
més elevat és assimilada a 10, i a partir d’aquesta es normalitzen les notes de les 
altres persones que opten a la plaça. Aquest sistema de normalització se seguirà al 
llarg de tot el procés de quantificació de mèrits. 

Adscripció a l'àrea i al perfil 

En la valoració de tots els mèrits s’aplicaran factors de correcció en funció de la seva 
adequació a l’àrea de coneixement i perfils docent i investigador de la plaça seguint 
els criteris que s'especifiquen al document "Criteris d'aplicació dels coeficients 
correctors". 

Factors de correcció en funció de les autories compartides 
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Pel que fa a publicacions i participacions en congressos, s’apliquen factors de correcció 
referits al nombre d’autors (amb un coeficient de devaluació si se superen els tres 
signants) i el lloc al qual apareix el candidat entre els coautors de l’aportació científica.  

Nombre d’autors 

Article fins a 3 autors = 1 

Article de 4 a 6 autors = 0,75 

Article amb més de 6 autors = 0,50 

Situació dels autors entre els signants 

Primer autor = 1 

Segon autor = 0,7 

Tercer o quart autor = 0,5 

Més enrere del quart autor = 0,25 

 

B) DESENVOLUPAMENT DELS DIVERSOS APARTATS  

1. EXPEDIENT ACADÈMIC 

La nota es compon de tres parts: 

1. Tesi doctoral (60%, fins a 6 punts) 
2. Expedient del grau o llicenciatura (20%, fins a 2 punts) 
3. Màsters oficials, DEA, tesi de llicenciatura (20%, fins a 2 punts) 

Desenvolupament del punt 1. 

1.1. Tesi doctoral (60%, fins a 6 punts) 

Es pren com a base la qualificació de la tesi doctoral, tot acceptant els valors 
següents: Apte cum laude amb menció europea = 10; Excel·lent cum laude / Apte cum 
laude = 9; Excel·lent = 8; Altres qualificacions inferiors = 7. 

En cas de titulats anteriors a l’aparició de les mencions europees, es considerarà amb 
el màxim valor aquella que fos en el seu moment la major qualificació assolible, i les 
inferiors es puntuaran proporcionalment a l’escala esmentada abans. 

1.2. Expedient acadèmic de la llicenciatura o grau (20%, fins a 2 punts) 
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Es parteix de la nota mitjana de llicenciatura o grau, expressada en una mateixa base 
numèrica per a tots els candidats a partir del seu expedient. Aquesta nota es pondera 
en funció de l’afinitat de la titulació. 

1.3 Màster oficial, DEA, cursos de doctorat (20%, fins a 2 punts) 
Es valora fins a 10 punts la tesina de llicenciatura, DEA o màster que hagi permès 
accedir a la lectura de la tesi doctoral. 
S’hi aplicaran els mateixos criteris d’afinitat establerts pel que fa a la llicenciatura o 
grau. 

 

2 ACTIVITAT DOCENT, PREFERENTMENT REALITZADA EN UNIVERSITATS 

La nota es compon de quatre parts: 

1. Amplitud, diversitat, intensitat, responsabilitat, cicles i tipus de docència 
universitària (59%). 

2. Avaluacions sobre la qualitat de la docència (12%). 
3. Ponències en seminaris i cursos i participació en congressos orientats a la 

formació docent universitària (12%). 
4. Material docent original, publicacions docents, projectes d’innovació docent, 

contribucions a l’EESS (17%). 

Desenvolupament del punt 2.1 (59%, fins a 5,9 punts) 

Es comptabilitzarà de la manera següent: 

1 punt per hora de docència universitària real segons consti als documents que ho 
certifiquin. En el cas que estigui expressat únicament en crèdits, s’estima el valor de 
10 hores per a cada crèdit (ensenyaments reglats i postgraus oficials). 

La direcció de treballs de fi de grau es computarà com a element integrat en una 
assignatura i amb consideració del nombre d’hores que s’hagin certificat. Si no hi ha 
informació en aquest sentit, s’aplicaran els barems d’hores de dedicació que empri el 
centre universitari en el moment de la plaça i per al departament on s’ha d’impartir la 
docència. 

La direcció de treballs de fi de màster es comptabilitza com a 15 punts.  

0,5 punts per hora de docència universitària (títols propis: expert universitari, 
especialista universitari i màster), ponderat pels criteris abans esmentats pel que fa 
als cursos d’ensenyaments oficials. 
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0,25 punts per hora de docència impartida en extensió universitària (ICE, UOM, SAC, 
IRIE o similars). 

0,10 punts per hora de docència impartida en cursos d’altres organismes de recerca, 
col·legis professionals i Administració pública. 

0,05 punts per cada 10 hores de docència en ensenyament secundari o en centres 
oficials assimilats. I en assignatures de geografia. 

Desenvolupament del punt 2.2 (12%, fins a 1,2 punts) 

Avaluacions positives de les assignatures impartides: 1 punt per assignatura de 
llicenciatura, grau o postgrau oficial avaluada amb una nota de 9 o superior, 0,5 punts 
per assignatura quan la nota és entre 7 i 9. 

Desenvolupament del punt 2.3 (12%, fins a 1,2 punts) 

Ponències en seminaris i cursos orientats a la formació docent universitària (50%): 

Ponència o seminari impartit dins un curs de caràcter internacional: 10 punts. 

Ponència o seminari impartit dins un curs d’àmbit nacional: 5 punts. 

Participació en congressos orientats a la formació docent (50%): 

Aportació a congrés internacional amb publicació d’actes, 10 punts, aportació a 
congrés internacional només amb resums, 4 punts, aportació a congrés nacional amb 
publicació d’actes, 5 punts, aportació a congrés nacional només amb resums, 2,5 
punts. Aportació a altres tipus de congrés amb publicació d’actes: 1 punt, aportació a 
altres tipus de congrés només amb resums: 0,5 punts. 

Conferències o ponències convidades a congressos: 20 punts si és internacional, 10 
punts si és nacional, 2 punts a altres tipus de congressos. 
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Desenvolupament del punt 2.4 (17%, fins a 1,7 punts) 

Material docent original publicat : 

Articles indexats al Web of Science o a Scopus = 10 punts, articles en revistes 
considerades de prestigi per altres índexs de qualitat = 5 punts, altres revistes que no 
acompleixin aquesta característica = 1 punt. En les revistes de les indexacions 
internacionals es multiplicarà el valor obtingut per l’índex d’impacte de la publicació 
(sempre que aquest superi 1). 

Es consideren en aquest apartat els treballs corresponents a congressos organitzats 
per associacions internacionals o nacionals, de periodicitat fixa i seu variable, que 
publiquen regularment com a actes les contribucions seleccionades mitjançant 
avaluació externa i que tinguin l’ISBN corresponent, i s’assimilarà a 1 punt cada 
publicació. 

Capítol d’obra: Llibre internacional d’editorial prestigiosa = 10 punts, llibre nacional 
d’editorial considerada de prestigi = 5 punts, altres = 1 punt. 

Llibres sencers: Llibre internacional d’editorial prestigiosa = 20 punts, llibre d’editorial 
considerada de prestigi = 10 punts, altres = 2 punts.  

 

3 ACTIVITAT EN INVESTIGACIÓ 

Consideracions generals 

La nota es compon de sis parts: 

1. Publicacions científiques i patents internacionals (43,33%, fins a 6,5 punts) 
2. Llibres i capítols de llibres (26,67%, fins a 4 punts) 
3. Projectes d’investigació i contractes d’investigació (8,33 %, fins a 1,25 punts) 
4. Direcció de tesis doctorals (6,67%, fins a 1 punt) 
5. Congressos, conferències i seminaris (8,33%, fins a 1,25 punts) 
6. Gaudi de beques d’investigació (6,67%, fins a 1 punt) 

Desenvolupament del punt 3.1 (43,33%, fins a 6,5 punts) 

Articles indexats al Web of Science o a Scopus = 10 punts, articles en revistes 
considerades de prestigi per altres índexs de qualitat = 5 punts, altres revistes que no 
acompleixin aquesta característica = 1 punt. En les revistes de les indexacions 
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internacionals ressenyades, es multiplicarà el valor obtingut per l’índex d’impacte de 
la publicació (sempre que aquest superi 1). 

Es consideren en aquest apartat els treballs corresponents a congressos organitzats 
per associacions internacionals o nacionals, de periodicitat fixa i seu variable, que 
publiquen regularment com a actes les contribucions seleccionades mitjançant 
avaluació externa i que tinguin l’ISBN corresponent, valorada amb 1 punt cada 
publicació. 

 
Desenvolupament del punt 3.2 (26,67%, fins a 4 punts) 

Capítols: Llibre internacional d’editorial prestigiosa = 10 punts, llibre nacional 
d’editorial considerada de prestigi = 5 punts, altres = 1 punt. 

Llibres sencers: Llibre internacional d’editorial prestigiosa = 20 punts, llibre d’editorial 
considerada de prestigi = 10 punts, altres = 1 punt.  

Editor o traductor crític de monografia = 10 punts. 

Desenvolupament del punt 3.3.(8,33 %, fins a 1,25 punts) 

Projectes d’investigació inclosos en programes competitius (75%) 

Participació com a investigador en un projecte competitiu de caràcter autonòmic: 0,5 
punts per any. Participació com a investigador en un projecte competitiu de caràcter 
nacional: 1 punt per any. Participació com a investigador en un projecte competitiu de 
caràcter europeu: 2 punts per any. 

Participació com a investigador principal en un projecte competitiu de caràcter 
autonòmic: 1 punt per any. Participació com a investigador principal en un projecte 
competitiu de caràcter nacional: 2 punts per any. Participació com a investigador 
principal en un projecte competitiu de caràcter europeu: 4 punts per any. 

Participació en contractes d’investigació amb l’Administració pública, institucions o 
empreses generats a l’empara de l’article 83 de la LOU, amb caràcter d’investigació 
capaç de generar coneixement (25%) 

Participació en un contracte com a director d’equip d’investigació: 1 punt per any i 
contracte. 

Participació en un contracte com a membre d’equip d’investigació: 0,5 punts per any i 
contracte. 
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Desenvolupament del punt 3.4 (6,67%, fins a 1 punt) 

Tesis doctorals (75%) 

Per cada tesi doctoral dirigida, 4 punts, si té menció de doctorat europeu, 5 punts. 

Tesis en execució (25%) 

Per cada tesi amb Diploma d’Estudis Avançats obtingut i avantprojecte aprovat, 4 
punts. 

Desenvolupament del punt 3.5 (8,33%, fins a 1,25 punts) 

Aportació a congrés internacional amb publicació d’actes, 10 punts, aportació a 
congrés internacional només amb resums, 4 punts, aportació a congrés nacional amb 
publicació d’actes, 5 punts, aportació a congrés nacional només amb resums, 2,5 
punts. Aportació a altres tipus de congrés amb publicació d’actes: 1 punt, aportació a 
altres tipus de congrés només amb resums: 0,5 punts. 

Ponències convidades a congressos: 40 punts si és internacional, 20 punts si és 
nacional, 5 punts a altres tipus de congressos. 

Membre del comitè organitzador o científic de congrés internacional: 10 punts. 
Membre del comitè organitzador o científic de congrés nacional: 5 punts. 

Desenvolupament del punt 3.6 (6,67 %, fins a 1 punt) 

S’entén el gaudi de beques/contractes d’investigació competitius  

Beques postdoctorals (40%) 

Beca/contracte predoctoral europeu i FPU o similar: 10 punts 

Beques predoctorals associades a projectes: 8 punts 

Beques de fundacions o similars: 5 punts 

Beques postdoctorals (60%) 

Beca posdoctoral europea: 10 punts 

Beca nacional i autonòmica: 8 punts 

Beques d’universitat o fundacions: 5 punts 
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4. PROGRAMA ASSIGNATURA (només en el cas d'assignatures noves) (5 punts) 

 

5. ALTRES MÈRITS (5 PUNTS) 

Només consten com a altres mèrits aquells que específicament indica el FOU, 
concretament l’Acord normatiu 10517. 

Cursos d’especialització (fins a 2 punts dels que componen els altres mèrits) 

Inclou l’assistència o el seguiment de cursos d’especialització, els quals es valoren en 
funció del nombre d’hores de formació rebuda i es distribueixen en tres categories 
ponderades amb factors diferents: 

- Altres títols universitaris oficials (grau, llicenciatura, màster i doctorat) 
diferents del d’accés a la plaça. Es ponderen per 6. 

- Títols propis: màsters universitaris, cursos de postgrau universitaris: es 
ponderen per 4. Té aquesta consideració el CAP. 

- Cursos impartits per organismes d’extensió universitària (ICE, SAC i similars), 
cursos de l’Administració, col·legis professionals i entitats d’investigació: es 
ponderen per 2. 

- Cursos no inclosos en les categories anteriors (per exemple, impartits per 
ONG, empreses comercials o altres entitats): es ponderen per 1. 

Experiència laboral (fins a 1,5 punts dels que componen els altres mèrits) 

Inclou els treballs exercits com a resultat d’un contracte laboral o de manteniment 
d’una llicència fiscal d’activitat autònoma, sempre que tinguin relació amb els perfils 
docent i/o investigador de la plaça. Es computen els dies treballats o cotitzats en 
funció del nivell de titulació exigit. 

Estades a l’estranger en altres centres d’investigació (fins a 1 punt dels que 
componen els altres mèrits) 

Es consideren només les estades a l’estranger, les realitzades en centres diferents 
d’aquells en què el candidat tenia la seva tasca investigadora o docent principal en 
aquell moment. 

Es comptabilitzen a raó d’1 punt per cada 15 dies (les inferiors a aquest període no són 
considerades), sempre que s’hagin computat almenys 3 mesos. 
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Coneixement d’idiomes (fins a 0,125 punts dels que componen els altres mèrits) 

S’estableixen els 3 nivells estandarditzats d’acord amb el marc europeu comú de 
referència (MECR) per a les llengües o equivalent (A, B i C). Cada un d’ells i idioma 
modern es puntuarà (A1 = 0,5 punts, A2 = 1 punt, B1 = 1,5 punts, B2 = 2 punts, C1 = 2,5 
punts i C2 = 3 punts). Demostrats mitjançant certificat.  

Premis (fins a 0,125 punts dels que componen els altres mèrits) 

Es puntuaran amb tres nivells: 1 = premi local, 2 = premi nacional, 3 = premi de 
categoria internacional. Específicament constitueixen un ítem independent de les 
beques. 

Altres beques (fins a 0,125 punts dels que componen els altres mèrits) 

Inclou beques no competitives, i per tant no assenyalades a l’apartat específic de 
beques de la Universitat. S’estableix la mateixa ponderació segons el nivell 
d’internacionalització, amb una durada mínima d’un mes. 

Participació en projectes d’innovació docent i projectes en línia (fins a 0,125 punts 
dels que componen altres mèrits)  

Es comptabilitza cada projecte amb 10 punts si s’hi participa com a investigador 
principal i amb 5 punts si s’hi participa com a investigador. 

 

■ Es recorda que aquests criteris que s’han aprovat no constitueixen un 
mecanisme automàtic que permeti establir valoracions amb independència de 
la comissió. 


