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Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques 
Criteris específics de baremació 
 
Professors associats 
 

1. Activitat professional: màxim 10 punts. 
2. Activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 5 punts. 
3. Programa presentat pel candidat en cas que la plaça es convoqui per impartir una 
assignatura nova: màxim 5 punts. 
4. Activitat en investigació: màxim 5 punts. 
5. Estudis de doctorat (inclòs el títol de doctor): màxim 5 punts. 
6. Altres mèrits (expedient acadèmic, beques, cursos d’especialització, estades a 
l’estranger, idiomes, premis, altres titulacions, participació en projectes d’innovació 
pedagògica, projectes en línia, etc.): màxim 5 punts. 
 
Es valoraran necessàriament i exclusivament els elements que s’indiquen. Es tindrà en 
compte, en tots els apartats, la relació entre els mèrits aportats i l’àrea de 
coneixement i el perfil de la plaça, seguint el que s’especifica al document “Criteris 
d’aplicació dels coeficients correctors”. 
 
 
1. ACTIVITAT PROFESSIONAL (màxim 10 punts) 
La comissió valorarà l’activitat realitzada els darrers 5 anys relacionada amb l’àrea de 
coneixement i amb el perfil de la plaça. En els casos que no s’adaptin a l’àrea de 
coneixement i al perfil de la plaça s’aplicarà el coeficient corrector. Com a referència, 
s’aplicaran 2 punts per any treballat. 

En cas que la comissió ho decideixi així, també podria aplicar-se un sistema 
proporcional, de manera que el candidat amb més experiència professional 
relacionada amb l’àrea de coneixement i el perfil obtindria la màxima puntuació, i la 
resta tindria la puntuació que li correspongués. 
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2. ACTIVITAT DOCENT (màxim 5 punts) 
En aquest apartat es valorarà principalment l’activitat docent universitària. i per tant, 
el màxim que es donarà per l’activitat docent no universitària serà d’1 punt.  

Docencia en titols oficials (fins a 0,01 punts/hora, amb un màxim de 240 hores / curs 
acadèmic). 
En funció� d’afinitat i perfil de la placa. 
Es valorarà la diversitat de la docència considerant el nombre i les varietats de les 
matèries dins l’àrea de coneixement. 

Es valorarà la dedicació als distints cicles universitaris (grau, màster, llicenciatura, 
diplomatura, doctorat). (fins a 4 punts). 
Docència no universitària (0,0025 punts per cada 10 hores d’impartició de formació 
presencial) (fins a 1 punt). 
 
A criteri de la comissió, també es podrà valorar la tutorització d’alumnes en 
pràctiques amb un màxim d’1 punt. Com a referència s’aplicarà el criteri de 0,25 punts 
per cada 100 hores de tutorització. 

En aquest apartat s’ha de tenir present que si comptam l’activitat docent com a mèrit 
i es tracta d’un professional de l’educació no universitària, no li ho podem comptar 
com a activitat professional. 

 
3. PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA (màxim 5 punts) 
Només s’aplicarà en assignatures de nova impartició de les quals l’associat hagi de 
ser el responsable. Es tracta d’una valoració qualitativa de la comissió que s’ha de 
traduir en una puntuació. No obstant això, és important que la puntuació també 
inclogui l’adequació de la proposta del candidat al sistema d’elaboració de guies 
docents de la UIB.  
 
4. ACTIVITAT EN INVESTIGACIÓ (màxim 5 punts) 
Articles d’investigació en revistes indexades al JCR o SJR (1,5 punts). En cas de més de 
4 autors, per cada autor extra es descompten 0,1 punts.  
Els articles no indexats al JCR/SJR es multipliquen per 0,3 fins a un màxim de 2,5 
punts. 
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Revistes no indexades, 0,1 punts. 
Entre les aportacions també hi pot haver llibres i capítols de llibres en editorials de 
qualitat contrastada (primers nivells d’SPI, col·leccions universitàries amb segell CEA 
o equivalents): 0,5 punts per llibre i 0,25 per capítol de llibre. 
Els capítols de llibres en editorials no indexades es multipliquen per 0,1 fins a un 
màxim d’1 punt. 
La Comissió de Contractació també tindrà en compte l’extensió dels treballs (mínim 
de 8 pàgines per a articles, 12 per a capítols de llibres i més de 100 per a llibres). (fins 
a 2,5 punts) 
Comunicacions presentades en congressos rellevants de l'àmbit de l'Educació (fins a 1 
punt) 
Formar part, no simultàniament, de l'equip investigador en almenys un projecte 
europeu o del Pla nacional en els cinc anys immediatament anteriors, inclòs l’any de 
presentació del candidat/a al concurs de la plaça (fins a 1 punt) 
Reconeixements o premis a l'activitat investigadora atorgats per institucions 
acadèmiques o culturals de rellevància (fins a 0,5 punts) 
 
En aquest apartat, igual que en el punt 1, en cas de que la comissió ho decideixi així, 
també podrà fer-se servir un sistema de proporcionalitat. 
 
5. ESTUDIS DE DOCTORAT inclòs títol de doctor (màxim 5 punts) 
Títol de doctor 3 punts 
Títol de màster 2 punts 
 
6. ALTRES MÈRITS (expedient acadèmic, beques, cursos d’especialització, estades a 
l’estranger, idiomes, premis, altres titulacions, participació en projectes d’innovació 
pedagògica, projectes en línia, etc.) (màxim 5 punts) 
 
Expedient acadèmic (màxim 2 punts) (fins a 3 punts) 
Altres titulacions. Altres títols de grau o llicenciatura 1 punt 
Idiomes: titulacions oficials (fins a 0,2 punts) 
Premis d’investigació (fins a 0,2 punts) 
Participació en projectes d’innovació docent: IP de projectes d'innovació docent de 
convocatòria competitiva durant un curs acadèmic: 0,5 punts per projecte. Membre 
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de l'equip investigador: 0,1 punts. En ambdós casos, amb resultats contrastables de 
qualitat en forma de publicacions o altres que la Comissió de Contractació consideri 
equivalents. (fins a 0,3 punts) 
Estades docents o d’investigació. Estades en centres d'investigació rellevants en 
l'àmbit de l'Educació: una estada única de 6 o més mesos: 1 punt. Diverses estades de 
durada mínima de 4 setmanes: 0, 16 per cada estada de 4 setmanes (fins a 0,3 punts) 
 
Si la comissió ho considera oportú, quan un/a concursant, en sumar la puntuació 
corresponent als mèrits particulars d’algun subapartat, superi els màxims que s’hi 
estableixen, es reduirà proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones 
participants dins el subapartat corresponent, de manera que a qui tingui la màxima 
puntuació li correspongui el límit superior. En cap cas no s’aplicaran aquestes 
regularitzacions de puntuacions al valor global dels distints apartats. Sí que es podrà 
aplicar a la puntuació final en cas d’empat entre candidats. 
 

La comissió de contractació aplicarà el coeficient corrector establert amb caràcter general 
per la UIB, segons l’adequació del mèrits del candidat al perfil de la plaça. 

 
 


