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 BAREM PROFESOR CONTRACTAT DOCTOR INTERÍ.  

AREA PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE LA EDUCACIÓ 

      

A)  Formació acadèmica i professional  
Nota mitjana expedient acadèmic en Psicologia/Psicopedagogia.................  fins a 1 punt 
Estudis Doctorat (Exp. 3r cicle, treball investigació, DEA).......................... 0.75 punts  
Màster Oficial (expedient, treball final)........................................................ 0.75 punts  
Tesi doctoral (si és excel·lent cum laude)..................................................... 1 punt 
Premi Extraordinari doctorat......................................................................... 0.25 punts  
Doctorat Europeu.......................................................................................... 0.25 punts  
Beques FPI (MEC/Generalitat/UJI)/Continuïtat, PICD................................  1 punt any 
Ajudant Universitat ......................................................................................  1 punt per any  
Ajudant Doctor Universitat........................................................................... 1 punt per any  
Beques: oficials d’investigació, projectes, 2n cicle, 3r cicle......................... fins 1 punt/any 
   

fins a 10 punts  

  

  

      

B)  Investigació  

 

  NACIONAL  INTERNACIONAL  

Llibres (amb ISBN) com a autor  4 punts 6 punts 

Llibres (amb ISBN) com a editor  2 punts 4 punts 

Capítols de llibres 1,5 punts 3 punts 

Articles (JCR)  3,5 punts 

Articles indexats en altres bases de dades  2,5 punts 

Articles altres  0,5 punts 

Actes   0,5 punts 1 punt 

Projectes (participació en)  1,5 per any 2 per any 

Comunicacions   1 punt 2 punts 

Recensions i pòsters  0,5 punts 0,75 punts 

Assistència a congressos  0,1 punts 0,2 punts 

 A PARTIR DEL 5è AUTOR, DIVIDIR la puntuació per 2    
 A PARTIR DEL 6è AUTOR, DIVIDIR la puntuació per 2      
 A PARTIR DEL 7é AUTOR, DIVIDIR la puntuació per 3      
I així successivament  
Estades d’investigació Nacionals......................................fins a  3 punts (0,25 per mes)  
Estades d’investigació Internacionals................................fins a 5 punts (0,42 per mes)  
Direcció tesi doctoral...........................................................................................4 punts  
Direcció TFM en Màsters oficials universitaris......................................... fins a 3 punts  
Direcció TFG en Graus..................................................................................... 1.5 punts   

fins a 45 punts  
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C)  
 

Docència Universitària  

  

Temps complet: Per cada any de docència a temps complet valorada positivament  
- fins a  4.5 punts (castellà)  
- fins a 5 punts (valencià)  
- fins a 5 punts (anglès)  

 

fins a 30 punts  

  

 Temps parcial:  

  Castellà Valencià  

9 crèdits  0,8 x curs  0,9 x curs  

12 crèdits  1 x curs  1,2 x curs  

15 crèdits  1,5 x curs 1,7 x curs  

18 crèdits  2 x curs  2,2 x curs  

 

Valoració qualitat de l’ensenyament de la universitat d’origen (nota mitjana global 

docència impartida)..................................................................................fins a 5 punts  
Innovació i millora educativa...................................................................fins a 6 punts  

- Participació en Projectes d’innovació i millora...........0,5 punts 
- Direcció projectes d’innovació i millora).....................1 punt 

Cursos de formació docent................. .....................................................fins a 6 punts 

           (1 punt x cada 10 hores) 

Participació en programes de formació Professorat Novell..............................2 punts  

Participació en programes de reconeixement de Grups d’Innovació Educativa  
(GIE)..................................................................................................................1 punt  

Participació en  Seminaris Permanents d’Innovació Educativa (SPIE) ………1 punt  

  

        

D)  Coneixements de valencià*  
(Acreditació oficial)  

  

Nivell C2................................. fins a 5 punts 

Nivell C1.................................. fins a 4 punts 
Nivell B2.................................. fins a 3,5 punts 
Nivell B1.................................. fins a 3 punts 
Nivell A2 ................................ fins a 2 punts 
Nivell A1................................. fins a 1 punt 

 

  
fins a 5 punts  
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E)  Coneixements d’anglés*  
(Acreditació oficial)  
Nivell C2................................. fins a 5 punts 

Nivell C1..................................fins a 4 punts 
Nivell B2.2...............................fins a 3 punts 

Nivell B2.1................................fins a 3 punts 

Nivell B1.2................................fins a 2 punts 
Nivell B1.1...............................fins a 2 punts 
Nivell A2 ................................ fins a 1 punts 
Nivell A1................................. fins a 1 punt 

  

 

 

fins a 5 punts  

  

  

fins a 5  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  

        

F)  Altres mèrits  
(Gestió i representació universitària, acreditació a figures cossos docents 

universitaris, coneixements d’altres llegües d’interès científic, premis, distincions 

honorífiques, activitat professional extra universitària, informàtica, etc.)  
Càrrecs de gestió i representació universitària (coordinador de  

curs, coordinador de pràcticum, tutor d’intercanvi,...)................................1 punt per any  
Acreditació a figures cossos docents universitaris..................................fins a 0.25 punts  
Altres llengües d’interès científic.................................................................fins a 2 punts   

   - cada llengua..........fins a 1 punt segons equivalència SLT  
Premi extraordinari de carrera.......................................................................fins a 1 punt 

Activitat professional extra universitària......................................................fins a 2 punts  
Informàtica o metodologia............................................................................fins a 1 punt  
   - Cursos d’informàtica, anàlisi de dades, metodologia, investigació....0,25 punts  

Cursos impartits............................................................................................fins a 1 punt  

Altres cursos de formació rebuts..................................................................fins a 1 punt 
Altres títols Universitaris........................................................................... ...fins a 1 punt 

Altres.............................................................................................................fins a 1 punt 

fins a 5 punts  

  

  

  

 *  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 

 

S’aplicarà coeficient corrector segons la relació al perfil de la plaça als apartats A), B)  i C).  

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

- multiplicar per 0,5 si el currículum és atingent a Psicologia Evolutiva i de l’Educació  

- multiplicar per 0,1 si el currículum és atingent a Psicologia  

Queden exclosos d’aquesta aplicació els apartats D, E i F.  

  
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.  


