
 

 

 

Modificat el 19/11/12 

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 
 

  

BAREM PERSONAL AJUDANT DOCTOR 

 

 

A Expedient Fins a 10 punts 

a.1 Expedient acadèmic. Fins a 5 punts 

a.2 Doctorat (expedient de tercer cicle, Treball d’Investigació/Tesi de 
màster, DEA) 

Títol de doctor o doctora (es valoraran les qualificacions, doctorat 
d’excel·lència, premi extraordinari, doctorat europeu) 

Fins a 5 punts 

B Formació Fins a 20 punts 

 Beques/contractes FPI/FPU (predoctorals) o homologades (de 4 
anys) 

Fins a 5 punts 

 

 Beques/contractes post doctorals, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva 
etc., beques de continuïtat de la investigació UJI. 

Fins a 5 punts 

 

 Ajudant d’universitat: 1 punt per any. Fins a 4 punts 

 Estades en altres universitats o centres d’investigació 

(estades d’investigació de duració superior a 1 mes) (0.5 punts per 
mes) 

 

Fins a 10 punts 

 

C Investigació Fins a 35 punts 

 Articles i llibres -amb selecció-  
(Ponderació: fins a 3 autors: 1; 4 o 5 autors: 0.7; més de 5 autors: 0.5) 
Article  en primer terç d'alguna llista d’impacte: 8 punts. 

Article  en la resta de posicions d'alguna llista d’impacte: 6 punts. 

Article  que no estiga en llista d'impacte:  2 punts. 

 

 



Capítols de llibre d’investigació 

s'admet un màxim de 3 capítols 

(Ponderació: fins a 3 autors: 1; 4 o 5 autors: 0.7; més de 5 autors: 0.5) 
Per cada capítol: 4 punts 

 

Congressos (màxim 6 punts) 

(Ponderació: fins a 3 autors: 1; 4 o 5 autors: 0.7; més de 5 autors: 0.5) 
-Actes publicades amb ISBN: 

Congrés Internacional:  2 punts. 

Congrés Nacional:  0.5 punts. 

-Comunicacions/pòsters en congressos (màxim 2 punts) 

 

Participació en projectes d'investigació (màxim 6 punts): 
1 punt per projecte i any. 

 

D Docència universitària (inclou la valoració de la quantitat 
d’ensenyament de la universitat d’origen; es considerarà mèrit 
preferent la docència impartida en valencià). 

Fins a 20 punts 

 Assignatures de matemàtiques 12 crèdits o equivalent: 1 punt  

 Docència en valencià (ponderació: 1.25)  

 Altres mèrits docents (Fins a 5 punts) 
Publicacions docents: 
2 punts/llibre, 0.5 punts/article. 
 
Direcció de projectes de millora i/o innovació educativa: 
0.5 punts  per projecte i any 
 
Participació en projectes de millora i/o innovació educativa: 
0.25 punts  per projecte i  any 
 
Comunicacions a congressos docents: 
0.25 punts/comunicació. 

Docència universitària no presencial: 

(màxim 2 punts) 

 

 

 

 



E Coneixements de Valencià (acreditació oficial) Fins a 5 punts 

 A1 0,5 punts 

 A2 1 punt 

 B1.1 1,5 punts 

 B1.2 o B1 2 punts 

 B2.1 2,5 punts 

 B2.2 o B2 3 punts 

 C1.1 3,5 punts 

 C1.2 o C1 4 punts 

 C2.1 4,5 punts 

 C2.2 o C2 5 punts 

F Coneixements d’Anglès (acreditació oficial). Fins a 5 punts 

 A1 0,5 punts 

 A2 1 punt 

 B1.1 1,5 punts 

 B1.2 o B1 2 punts 

 B2.1 2,5 punts 

 B2.2 o B2 3 punts 

 C1 4 punts 

 C2 5 punts 

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

Fins a 5 punts 

 Altres títols universitaris: 

Diplomatura, Màster o  Postgrau: 1 punt 

Llicenciatura o Grau: 2 punts 

Doctorat: 2.5 punts 

 

 



Premis: (llicenciatura, doctorat) 0.5 punts. 

 

Oposicions al cos de professorat d'ensenyaments mitjans  

(especialitat matemàtiques)        1 punt. 

 

Cursos relacionats amb el perfil de la plaça o en innovació 
educativa 0.1 punts.  

 

Docència en ensenyament secundari: 0,5 punts/any     (màxim 
2 punts) 

 

Altres mèrits docents no universitaris (CAP, altra docència, ...) 
(màxim 1 punt) 

 

Consideracions per a l’aplicació del barem. 
 

Coeficients correctors 
 

Per a l’apartat A (Expedient): 
Llicenciatura o Grau en matemàtiques: 1 

Estudis de ciències físiques: 0,8 

Grau en Matemàtica Computacional (títol propi): 0,8 

Estudis d’enginyeria o arquitectura: 0,2 

Multiplicar per 0 en qualsevol altre cas. 

 

Per a l’apartat C (Investigació): 
Matemàtiques afí a l'àrea: 1 

Matemàtiques no afins a l'àrea: 0.6. 

Altres: 0 
Per a l’apartat D (Docència Universitària):  
Atenent al resultats obtinguts a les enquestes d’avaluació docent, als punts obtinguts en aquest 
apartat  els seran aplicats els coeficients correctors: 

• 1.25 quan el resultat de l’avaluació siga superior a 4.5 (referit a l’enquesta UJI, 
puntuada de 1 a 5). 

• 0.75 quan el resultat de l’avaluació siga inferior  a 3 (referit a l’enquesta UJI, puntuada 
de 1 a 5). 

• 1 en la resta de casos. 
 



L’aplicació dels coeficients correctors als apartats A, C i D haurà 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 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. En 
cap cas s’han d’aplicar aquestes regularitzacions de puntuacions dins dels subapartats 
d’un apartat general. 

Baremació de llengües: la baremació de mèrits en valencià, anglès i altres llengües, 
s’ha de realitzar tenint en compte les taules d’equivalència de llengües aprovades en la 
Universitat Jaume I i publicades pel Servei de Llengües i Terminologia. 

 

Els candidats i candidates que obtinguen les tres millors qualificacions en el barem 
anterior, se’ls podrà fer una entrevista personal. En aquesta entrevista es valorarà 
l’adequació al perfil de la plaça tant de la docència com de la investigació del candidat o 
candidata i aquests podran obtindre fins a un màxim de cinc punts en cadascun 
d’aquests apartats. 

Si la diferència entre la puntuació del tercer candidat o candidata i dels següents és 
menor de quatre punts, aquests podran participar també en la entrevista. 

 

La puntuació final serà la suma de les puntuacions obtingudes en el barem i en 
l’entrevista. 


