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Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació 
Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació1 
 

Criteris específics de baremació 

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 
 
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 

                                                 
1 Cal considerar com a titulacions pròpies de la nostra àrea en funció del perfil de la plaça, com a 
criteris generals: Psicologia i Psicopedagogia; i Logopèdia (aquesta darrera per a les places amb 
perfil d’audició i llenguatge). 
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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 
Articles de divulgació 0,01 
Altres (coordinació de projectes, jornades, materials, etc.)  0,01 

 


