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BAREM PER A LA CONTRACTACIÓ DE  
PROFESSORS ASSOCIATS 
 
ÀREA DE LINGÜÍSTICA 
(Consell Departament Traducció i Comunicació 11/06/2012) 

 
 

A)  ACTIVITAT PROFESSIONAL (fins a 35 punts) 

 
Fins a un màxim de 5 punts per any en l’exercici d’una professió vinculada a l’àrea de coneixement i el 
perfil de la plaça. 
 
 
* S’aplicarà coeficient corrector segons l’afinitat dels mèrits en relació amb el perfil de la plaça: 
 

 Per a mèrits estrictament relacionats amb el perfil de la plaça, s’ha de multiplicar la puntuació per 

1. 

 Els mèrits afins al perfil de la plaça, s’ha de multiplicar la puntuació per 0,8. 

 Els mèrits al·legats en un perfil diferent al perfil de la plaça no es valoraran. 

 Pel que fa a la docència no universitària, s’aplicarà un coeficient corrector de 0,6 als punts 

obtinguts per docència en centres homologats i privats. 

 
 
 

B)  EXPEDIENT (fins a 20 punts)  

 
B.1. Expedient acadèmic (fins a 5 punts) 
 

Grau o Llicenciatura en el perfil de la plaça Fins a 4 punts 

 

Matrícula d’Honor  5 (= 4)  Notable   2,5 (= 2) 
Excel·lent   4 (= 3)   Aprovat   1,25 (= 1) 

 
 

(Per a Graus o Llicenciatures de plans nous amb nota mitjana ponderada: regla de 3, segons el 
barem del MEC.) 

 

 
* S’aplicarà coeficient corrector de 1,2 per premi extraordinari de grau o llicenciatura. 
 
 
Altres títols universitaris 
 

Graus o Llicenciatures Fins a 2 punts 

Diplomatures Fins a 1 punt 

Màster 

Curs de Postgrau 

Certificat de capacitació per a la docència universitària UJI. 

Fins a 1 punts (segons nº d’hores) 

Beques FPI, FPU o equivalents Fins a 1 punt 

Estades postdoctorals en altres universitats o centres 
d’investigació 

Fins a 1 punt 

 

 
B.2. Estudis de 3r cicle (fins a 5 punts) 
 

Expedient de 3r cicle, Treball d’investigació, DEA 

Tesi de llicenciatura, Tesina 

Suficiència investigadora 

Cursos de doctorat  0’1 punts per curs 
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B.3. Doctorat (fins a 10 punts)  
 

Títol de doctor Fins a 10 punts 

 
 
* S’aplicarà coeficient corrector segons l’afinitat dels mèrits en relació amb el perfil de la plaça (Vegeu 
pàgina 4). 
 
 
 
 

C)  INVESTIGACIÓ (fins a 20 punts) 

 

 Per cada ítem INTERNACIONAL NACIONAL 

Llibre científic Fins a punts 4 2 

Art. Científic en revistes Fins a punts 2 1 

Capítol de llibre Fins a punts 2 1 

Publicació en actes de congressos Fins a punts 1 0,5 

Ressenya Fins a punts 0,5 0,25 

Edició de llibres Fins a punts 2 1 

Edició d’actes de congressos Fins a punts 1 0,5 

Conferències Fins a punts 1 0,5 

Comunicacions Fins a punts 0,5 0,25 

Direcció de projectes Fins a punts 2 1 

Participació en projectes Fins a punts 1 0,5 

Participació en projectes d’investigació com a 
tècnic 

Fins a punts 0,5 0,25 

Traducció de llibres (amb aparell crític) Fins a punts 1 

Traducció d’articles científics (amb aparell crític) Fins a punts 0,5 

Altres traduccions de caràcter acadèmic Fins a punts 0,25 

 
 
* S’aplicarà coeficient corrector segons l’afinitat dels mèrits en relació amb el perfil de la plaça (Vegeu 
pàgina 4). 
 
 
 

D)  DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA (fins a 10 punts) 

 
Fins a 2 punts per any a Temps Complet 

Fins a 1,4 punts per any a 6 hores setmanals (per exemple ATP 12 hores; 18 crèdits) 

Fins a 1,2 punts per any a 5 hores setmanals (per exemple ATP 10 hores; 15 crèdits) 

Fins a 0,9 punts per any a 4 hores setmanals (per exemple ATP 8 hores; 12 crèdits) 

Fins a 0,7 punts per any a 3 hores setmanals (per exemple ATP 6 hores; 9 crèdits) 

Lectorat en centres estrangers: fins a 0,5 punt per any. 

Becaris: segons crèdits de docència.  

 

* Com a criteri general es valoraran fins a 0,08 punts per crèdit i any. 

 
** S’hi ha d’afegir un coeficient corrector que tinga en compte l’avaluació de la docència, d’acord amb les 
pautes següents: 
 

- Avaluació de 4,5/5 punts: cal multiplicar per coeficient corrector 1,5 
- Avaluació entre 4/4,5 punts: multiplicar per coeficient 1,25 
- Avaluació inferior a 3: multiplicar per coeficient de correcció 0,5 

 
*** S’aplicarà coeficient corrector segons l’afinitat dels mèrits en relació amb el perfil de la plaça (Vegeu 
pàgina 4). 
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E)  VALENCIÀ (fins a 5 punts) 

 
La baremació de mèrits en valencià es realitzarà tenint en compte les taules d’equivalència de llengües 
aprovades a la Universitat Jaume I, i publicades pel Servei de Llengües i Terminologia 
(http://www.uji.es/CA/serveis/slt/normativa/legislacio.html). 
 

B1 1 punt 

B2 2 punts 

C1.1 3 punts 

C1.2 4 punts 

C2 5 punts 

(no es valorarà el grau o la llicenciatura si es correspon amb el perfil de la plaça) 

 
 
No es tindran en compte els cursos de l’idioma que formen part del grau o la llicenciatura al·legada pel 
candidat. 
 
 
 
 

F)  ANGLÉS  (fins a 5 punts) 

 
La baremació de mèrits en anglès es realitzarà tenint en compte les taules d’equivalència de llengües 
aprovades a la Universitat Jaume I i publicades pel Servei de Llengües i Terminologia 
(http://www.uji.es/CA/serveis/slt/normativa/legislacio.html). 
 
 

B1 1 punt 

B2.1 2 punts 

B2.2 3 punts 

C1 4 punts 

C2 5 punts 

(no es valorarà el grau o la llicenciatura si es correspon amb el perfil de la plaça) 

 
 
No es tindran en compte els cursos de l’idioma que formen part del grau o la llicenciatura al·legada pel 
candidat. 
 
 
 

G)  ALTRES MÈRITS (fins a 5 punts) 

 
Altres llengües d’interès científic 
La baremació de mèrits en altres llengües es realitzarà tenint en compte les taules d’equivalència de 
llengües aprovades a la Universitat Jaume I i publicades pel Servei de Llengües i Terminologia 
(http://www.uji.es/CA/serveis/slt/normativa/legislacio.html). 
 

A2 Fins a 0,5 punts 

B1 Fins a 1 punt 

B2 Fins a 1,5 punts 

C1 Fins a 2 punts 

C2 Fins a 2,5 punts 

(no es valorarà el grau o la llicenciatura si es correspon amb el perfil de la plaça) 

 
 
 
Premis, guardons i honors   Fins a 0,5 punts 

Cursos rebuts     Fins a 0,2 punts (0,2 relacionats amb el perfil; 0,1 altres) 

CAP      0,25 punts 

Coneixements i/o formació en TIC  des de 0,2 punts per curs o activitat acreditada 

Activitats d’innovació educativa  0,2 punts per curs i 0,5 per projecte acreditat 
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COEFICIENTS CORRECTORS SEGONS L’AFINITAT DELS MÈRITS EN RELACIÓ AMB EL PERFIL 
DE LA PLAÇA 

 
Els punts obtinguts pel concursant en els apartats A, B, C i D s’han de multiplicar pel coeficient corrector 
següent, segons l’afinitat dels mèrits en relació amb el perfil de la plaça: 
 

 Per a mèrits estrictament relacionats amb el perfil de la plaça, s’ha de multiplicar la puntuació per 

1. 

 Els mèrits afins al perfil de la plaça, s’ha de multiplicar la puntuació per 0,8. 

 Els mèrits al·legats en un perfil diferent al perfil de la plaça, s’ha de multiplicar la puntuació per 

0,4. 

 
 

REGULARITZACIÓ DE PUNTUACIONS 

 
Quan una candidatura, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars dels apartats 
d’investigació i docència universitària, supere el límit màxim establert per a aquest apartat, s’ha de 
reduir proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins d’aquest 
apartat general, de manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. 
Aquestes regularitzacions de puntuacions en cap cas s’han d’aplicar dins dels subapartats d’un apartat 
general. 
 
Es a dir, en el cas que un o diversos candidats superen en els apartats d’investigació i/o docència la 
puntuació màxima indicada, cal prorratejar totes les puntuacions obtingudes, d’acord amb el criteri 
següent: 
 

 La puntuació obtinguda pel candidat millor puntuat s’ha de fer equivalent al màxim establert en el 

barem per a l’apartat en qüestió. 

 La resta de puntuacions s’han d’ajustar al màxim esmentat aplicant-hi una regla de tres. 

 

 

ENTREVISTA 

 

Les comissions de selecció poden acordar de forma justificada avaluar les candidatures amb millor 
puntuació mitjançant una entrevista personal. En l’acord de celebració de la entrevista la comissió farà 
públic el seu contingut i duració. La puntuació màxima d’aquesta entrevista és de 20 punts.  
 
Els candidats que no arriben a una puntuació mínima de 15 punts en l’entrevista quedaran exclosos de la 
convocatòria. 
 
Cas de ser superada l’entrevista, la puntuació obtinguda es sumarà a la resta dels mèrits. 
 


