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Departament de Física Barems de les comissions de selecció de professorat 

BAREM AJUDANT 
 

A) Expedient  fins a 25 punts 
Estudis de Grau: fins a 5 punts 
 Expedient acadèmic fins a 4 punts 
 Premi extraordinari fins a 1 punt 
Estudis de Post-Grau fins a 15 punts 
 Màster, Diploma d’Estudis Avançats (DEA) fins a 5 punt 
 Títol de Doctor fins a 8 punt 
 Premi extraordinari doctorat i/o Doctorat europeu fins a 2 punt 
Altres títols universitaris fins a 5 punts 

 

B) Formació fins a 20 punts 
Beques/contractes de formació de personal investigador o 
homologades fins a 4 punts/any 
Beques/contractes postdoctorals i de continuïtat de la investigació 
(UJI) fins a 4 punts/any 
Estades en altres universitats o centres d’investigació fins a 0,5 punts/mes 

 

C) Investigació: fins a 30 punts 
Publicacions fins a 22 punts 
 Articles internacionals acceptats en revistes incloses al ISI fins a 3 punts/ítem 
 Articles internacionals acceptats en revistes no incloses al ISI fins a 1 punts/ítem 
 Articles nacionals acceptats fins a 1 punts/ítem 
 Capítol de llibre d’investigació internacional fins a 1 punts/ítem 
 Capítol de llibre d’investigació nacional fins a 0,5 punts/ítem 
Congressos fins a 8 punts 
 Comunicació a congrés internacional fins a 0,3 punts/ítem 
 Comunicació a congrés nacional fins a 0,1 punts/ítem 
 Conferència convidada fins a 0,5 punts/ítem 
 Organització de Congressos fins a 1 punts/ítem 
Patents fins a 4 punts 
 Patents fins a 2 punts/ítem 
Participació en projectes d’investigació fins a 4 punts 
 Com a investigador principal fins a 1 punt/any 
 Com a investigador fins a 0,2 punt/any 
Altres mèrits d’investigació  fins a 2 punts 
 
Coeficients correctors: es podrà considerar un coeficient corrector en funció de la qualitat de 
la investigació (utilitzant índexs obtinguts de bases de dades internacionals com “ISI Web of 
Knowledge”). 
 
 



Departament de Física  Barem Ajudant  

 

D)  Docència universitària fins a 10 punts 
Experiència docent (teoria/problemes/pràctiques) fins a 8 punts 
 Crèdits impartits (màxim 24 c/curs) fins a 0,2 punts/crèdit 
Elaboració material docent fins a 1 punt 
Cursos de formació fins a 1 punt 
Altres mèrits de docència  fins a 2 punt 
 
Coeficients correctors: es considerarà un coeficient corrector en la experiència docent en 
funció de la valoració de la qualitat de l’ensenyament de la universitat d’origen (la absència de 
valoració oficial implicarà un coeficient mínim). S’aplicarà un coeficient corrector positiu en el 
cas de experiència docent en valencià acreditada oficialment. 

 

E) Coneixements de valencià (acreditació oficial) fins a 5 punts 
Nivell A fins a 1 punt 
Nivell B fins a 3 punts 
Nivell C fins a 5 punts 

 

F) Coneixements d’anglès (acreditació oficial) fins a 5 punts 
Nivell A fins a 1 punt 
Nivell B fins a 3 punts 
Nivell C fins a 5 punts 

 

G) Altres mèrits fins a 5 punts 
Coneixement d’altres llengües d’interès científic fins a 2 punts 
Participació en tasques d’innovació educativa fins a 2 punts 
Participació en tasques de gestió universitària fins a 2 punts 
Beca col·laboració fins a 1 punt 
Activitat professional extrauniversitària fins a 1 punt 
Altres (premis, distincions honorífiques, informàtica, etc.) fins a 1 punt 

 

 

Coeficients correctors: s’aplicarà coeficient corrector segons la relació al perfil de la plaça (queden 
exclosos d’aquesta aplicació els apartats E, F i G). La determinació del coeficient corrector ha 
d’efectuar-se ponderant l’adequació al perfil de la plaça de cadascun dels apartats de mèrits afectats i 
de manera justificada. 

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. 

Baremació de llengües: 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 (http://www.uji.es/CA/serveis/slt/normativa/ 
legislacio.html). 
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Departament de Física Barems de les comissions de selecció de professorat 

BAREM AJUDANT DOCTOR 
 

A) Expedient  fins a 10 punts 
Estudis de Grau: fins a 5 punts 
 Expedient acadèmic fins a 4 punts 
 Premi extraordinari fins a 1 punt 
Estudis de Post-Grau fins a 5 punts 
 Màster, Diploma d’Estudis Avançats (DEA) fins a 2 punt 
 Títol de Doctor fins a 2 punt 
 Premi extraordinari doctorat i/o Doctorat europeu fins a 1 punt 

 

B) Formació fins a 20 punts 
Beques/contractes de formació de personal investigador o 
homologades,  fins a 4 punts/any 
Beques/contractes postdoctorals i de continuïtat de la investigació 
(UJI) fins a 4 punts/any 
Ajudant universitat fins a 4 punts/any 
Estades en altres universitats o centres d’investigació fins a 0,5 punts/mes 

 

C) Investigació: fins a 35 punts 
Publicacions fins a 25 punts 
 Articles internacionals acceptats en revistes incloses al ISI fins a 3 punts/ítem 
 Articles internacionals acceptats en revistes no incloses al ISI fins a 1 punts/ítem 
 Articles nacionals acceptats fins a 1 punts/ítem 
 Capítol de llibre d’investigació internacional fins a 1 punts/ítem 
 Capítol de llibre d’investigació nacional fins a 0,5 punts/ítem 
Congressos fins a 10 punts 
 Comunicació a congrés internacional fins a 0,3 punts/ítem 
 Comunicació a congrés nacional fins a 0,1 punts/ítem 
 Conferència convidada fins a 0,5 punts/ítem 
 Organització de Congressos fins a 1 punts/ítem 
Patents fins a 6 punts 
 Patents fins a 2 punts/ítem 
Participació en projectes d’investigació fins a 6 punts 
 Com a investigador principal fins a 1 punt/any 
 Com a investigador fins a 0,2 punt/any 
Altres mèrits d’investigació  fins a 3 punts 
 
Coeficients correctors: es podrà considerar un coeficient corrector en funció de la qualitat de 
la investigació (utilitzant índexs obtinguts de bases de dades internacionals com “ISI Web of 
Knowledge”). 
 
 



Departament de Física  Barem Ajudant Doctor 

 

D) Docència universitària fins a 20 punts 
Experiència docent (teoria/problemes/pràctiques) fins a 16 punts 
 Crèdits impartits (màxim 24 c/curs) fins a 0,2 punts/crèdit 
Elaboració material docent fins a 2 punts 
Cursos de formació fins a 2 punts 
Altres mèrits de docència  fins a 4 punts 
 
Coeficients correctors: es considerarà un coeficient corrector en la experiència docent en 
funció de la valoració de la qualitat de l’ensenyament de la universitat d’origen (la absència de 
valoració oficial implicarà un coeficient mínim). S’aplicarà un coeficient corrector positiu en el 
cas de experiència docent en valencià acreditada oficialment. 

 

E) Coneixements de valencià (acreditació oficial) fins a 5 punts 
Nivell A fins a 1 punt 
Nivell B fins a 3 punts 
Nivell C fins a 5 punts 

 

F) Coneixements d’anglès (acreditació oficial) fins a 5 punts 
Nivell A fins a 1 punt 
Nivell B fins a 3 punts 
Nivell C fins a 5 punts 

 

G) Altres mèrits fins a 5 punts 
Coneixement d’altres llengües d’interès científic fins a 2 punts 
Participació en tasques d’innovació educativa fins a 2 punts 
Participació en tasques de gestió universitària fins a 2 punts 
Beca col·laboració fins a 1 punt 
Activitat professional extrauniversitària fins a 1 punt 
Altres (premis, distincions honorífiques, informàtica, etc.) fins a 1 punt 

 

 

Coeficients correctors: s’aplicarà coeficient corrector segons la relació al perfil de la plaça (queden 
exclosos d’aquesta aplicació els apartats E, F i G). La determinació del coeficient corrector ha 
d’efectuar-se ponderant l’adequació al perfil de la plaça de cadascun dels apartats de mèrits afectats i 
de manera justificada. 

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. 

Baremació de llengües: 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 (http://www.uji.es/CA/serveis/slt/normativa/ 
legislacio.html). 

 

 5

http://www.uji.es/CA/serveis/slt/normativa/%20legislacio.html
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/normativa/%20legislacio.html


Departament de Física Barems de les comissions de selecció de professorat 

 BAREM ASSOCIAT 
 

A) Activitat professional extrauniversitària vinculada a 
l’àrea de coneixement fins a 35 punts 
 
Màxim 12 punts/any 

 

B) Expedient fins a 20 punts 
Expedient, altres títols, beques i estades fins a 5 punts 
 Expedient acadèmic grau (nota mitjana) fins a 4 punts 
 Beques i contractes predoctorals homologats fins a 1 punts/any 
 Estades predoctorals en altres centres d’investigació fins a 0,2 punts/mes 
 Altres títols universitaris fins a 1 punt 
Estudis de tercer cicle i postgrau fins a 5 punts 
 Expedient tercer cicle fins a 3 punts 
 Diploma d’Estudis Avançats (DEA) fins a 2 punts 
 Títols de màster oficial fins a 5 punts 
Títol de doctor/doctora fins a 10 punts 

 

C) Investigació: fins a 20 punts 
Publicacions fins a 15 punts 
 Articles internacionals acceptats en revistes incloses al ISI fins a 3 punts/ítem 
 Articles internacionals acceptats en revistes no incloses al ISI fins a 1 punts/ítem 
 Articles nacionals acceptats fins a 1 punts/ítem 
 Capítol de llibre d’investigació internacional fins a 1 punts/ítem 
 Capítol de llibre d’investigació nacional fins a 0,5 punts/ítem 
Congressos fins a 5 punts 
 Comunicació a congrés internacional fins a 0,3 punts/ítem 
 Comunicació a congrés nacional fins a 0,1 punts/ítem 
 Conferència convidada fins a 0,5 punts/ítem 
 Organització de Congressos fins a 1 punts/ítem 
Patents fins a 4 punts 
 Patents fins a 2 punts/ítem 
Participació en projectes d’investigació fins a 4 punts 
 Com a investigador principal fins a 1 punt/any 
 Com a investigador fins a 0,2 punt/any 
Altres mèrits d’investigació  fins a 2 punts 
 
Coeficients correctors: es podrà considerar un coeficient corrector en funció de la qualitat de 
la investigació (utilitzant índexs obtinguts de bases de dades internacionals com “ISI Web of 
Knowledge”). 
 
 



Departament de Física  Barem Professor Associat 

 

D) Docència universitària fins a 10 punts 
Experiència docent (teoria/problemes/pràctiques) fins a 8 punts 
 Crèdits impartits (màxim 24 c/curs) fins a 0,2 punts/crèdit 
Elaboració material docent fins a 1 punt 
Cursos de formació fins a 1 punt 
Altres mèrits de docència  fins a 2 punt 
 
Coeficients correctors: es considerarà un coeficient corrector en la experiència docent en 
funció de la valoració de la qualitat de l’ensenyament de la universitat d’origen (la absència de 
valoració oficial implicarà un coeficient mínim). S’aplicarà un coeficient corrector positiu en el 
cas de experiència docent en valencià acreditada oficialment. 

 

E) Coneixements de valencià (acreditació oficial) fins a 5 punts 
Nivell A fins a 1 punt 
Nivell B fins a 3 punts 
Nivell C fins a 5 punts 

 

F) Coneixements d’anglès (acreditació oficial) fins a 5 punts 
Nivell A fins a 1 punt 
Nivell B fins a 3 punts 
Nivell C fins a 5 punts 

 

G) Altres mèrits fins a 5 punts 
Activitat professional extrauniversitària (no vinculada a l’àrea) fins a 4 punts 
Coneixement d’altres llengües d’interès científic fins a 2 punts 
Participació en tasques d’innovació educativa fins a 2 punts 
Premi extraordinari doctorat 1 punt 
Coneixements d’informàtica fins a 1 punt 
Premis i distincions honorifiques fins a 1 punt 
CAP 0,5 punts 
Altres  fins a 2 punts 

 

 

Coeficients correctors: s’aplicarà coeficient corrector segons la relació al perfil de la plaça (queden 
exclosos d’aquesta aplicació els apartats E, F i G). La determinació del coeficient corrector ha 
d’efectuar-se ponderant l’adequació al perfil de la plaça de cadascun dels apartats de mèrits afectats i 
de manera justificada. 

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. 

Baremació de llengües: 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 (http://www.uji.es/CA/serveis/slt/normativa/ 
legislacio.html). 
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