
 
 
 

BAREM AJUDANT. METODOLOGIA 

  
    

*A) Expedient 
 

  fins a 25 punts 

 Expedient acadèmic ponderant amb el doble les assignatures del àrea. 5 punts 
 Estudis tercer cicle  

 Expedient 3er Cicle 
 Trabajo Investigació. 
 DEA 

5 punts 
2 punts 
1 punt 

2 punts 
 Títol de doctor 10 punts 
 Altres títols universitaris (diplomatura, llicenciatura, grau de llicenciat, màster, 

postgrau) 
 Llicenciatura 
 Diplomatura  
 Cursos màsters (més de 400 hores) 
 Cursos de postgrau (a partir de més de 20 hores). 

 

5 punts 
 

1,5 punts 
1 punt 

1,5 punts 
1 punt 

    
*B) Beques formació personal investigador o homologades i estades en altres 

universitats o centres d’investigació 
 Beques FPI (MEC/Generalitat)/Ajudant d’investigació 
 Beques oficials d’investigació/Beques de projectes 
 Estades investigació estranger 

fins a 20 punts 
 

4 punts / any 
3 punts / any 
4 punts / any 

    
*C) Investigació 

(articles, llibres, capítols de llibres, comunicacions a congressos, participació 
en projectes d'investigació) 

 
No es consideraran susceptibles de valoració les investigacions o 
publicacions que no estiguin directament relacionades amb matèries de 
l’àrea de metodologia. Així mateix tampoc seran valorats els temes de 
divulgació publicats en canals de comunicació no científics. 

 
Llibres (amb ISBN) com autor 
Llibres (amb ISBN) com editor 
Articles i capítols de llibre 
Actes 
Participació en Projectes 
Comunicacions 
Recensions i pòsters 
Assistència a congressos 

Si el sol·licitant figura com tercer autor, la puntuació es dividirà per 2; si 
figura com quart autor, es dividirà per 3; i així successivament. 

 
 Participació en esdeveniments de difusió científica. 
 

  fins a 30 punts 
 
 
 
 
 
 
 

NAC. INTNAC 
4 punts   6 punts 
2 punts   4 punts 
1 punts 1’5 punts 
0’5 punts 1 punts 
1 x any 2 x any 
0’5 punts 1 punts 
0’25 punts 0’5 punts 
0’1 punts 0’2 punts 
 
 
 

fins a 3 punts 

    



 
 
 

 

D) Docència universitària 
(Inclou la valoració de la qualitat de l'ensenyament de la universitat d'on 
proveniu) 

 
Només es considerarà aquella docència avaluada de manera 

equivalent a “suficient” d’acord amb els criteris de la Universitat de la que 
prové. 

No es considerarà susceptible d’avaluació aquella docència 
universitària que no estiga relacionada amb l’àrea de Metodologia de les 
Ciències del Comportament. 

 Per cada curs acadèmic de docència universitària a temps complet 
valorat de forma positiva. 

 Per cada curs acadèmic de docència universitària a temps parcial 
valorat de forma positiva. 

 

 fins a 10 punts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 punts 
 

2,5 punts 
 

    
E) Coneixements de valencià* 

(Acreditació oficial) 
Nivell C2 
Nivell C1 
Nivell B2 
Nivell B1 
Nivell A2 
Nivell A1 
 

 
 
 

 fins a 5 punts 
 

fins a 5 punts 
fins a 4 punts 

fins a 3,5 punts 
fins a 3 punts 
fins a 2 punts 
fins a 1 punt  

 
    

F) Coneixements d’anglès* 
(Acreditació oficial) 
Nivell C2 
Nivell C1 
Nivell B2.2 
Nivell B2.1 
Nivell B1.2 
Nivell B1.1 
Nivell A2 
Nivell A1 

 

 
 

fins a 5 punts 
 

fins a5  punts
fins a 4 punts
fins a 3 punts
fins a 3 punts
fins a 2 punts
fins a 2 punts
fins a 1 punt
fins a 1 punt

 
    

G) Altres mèrits 
(Coneixement d’altres llengües d’interès científic, premis, distincions 
honorífiques, activitat professional extra universitària, informàtica, innovació 
educativa, etc.) 

 Coneixement d’altres llengües d’interès científic* 
 Premis (llicenciatura, doctorat) 
 Activitat professional extra universitària  
 Experiència professional vinculada a l'àrea (inclou projectes I+D, 

projectes de desenvolupament i socials). 
 Informàtica vinculada a l’àrea. 

  fins a 5 punts 
 
 
 

fins a 1 punt 
0,5 punts/ premi 

fins a1 punts 
 

fins a 1 punts 
fins a 1  punts 

    
  
S'aplicarà coeficient corrector segons la relació al perfil de la plaça. 

- multiplicar per 1 si el currículum es atingent a la plaça 
 



 
 
 

 

-  multiplicar per 0'75 si el currículum es atingent a l’àrea 
-  multiplicar per 0'5 si el currículum es atingent a Psicologia 
-  multiplicar per 0,1 si el currículum es atingent a altres 

 
Queden exclosos d'aquesta aplicació els apartats E, F i G 
 
* La baremació de mèrits en valencià, en anglès i en altres llengües s’ha de realitzar tenint en compte les taules 
d’equivalència de llengües aprovades a la Universitat Jaume I i publicades pel Servei de Llengües i Terminologia. 
 

 


