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Annex I: taules de baremació del sistema propi 
Aquestes taules poden ser emplenades per tot el PDI a temps complet de la Universitat amb relació funcionarial o 
contractual. 
 

Únicament es tindran en compte els mèrits al·legats abans del 30 de setembre de 2016 

Taula I: Activitat investigadora (dades referides al sexenni 11/16) 
Codi Concepte Punts Prop. 

Producció: Publicacions 
I00 Articles publicats en revistes catalogades en els llistats del ISI : SCI1, 

SSCI2, Situats en el primer “quartil” de la llista d’impacte durant algun 
dels anys inclosos en el període de baremació 

4,00 OCIT 

I01 Articles en revistes científiques de difusió internacional amb 
comitè de selecció 

3,00 OCIT 

I02 Articles en revistes científiques de difusió nacional amb comitè 
de selecció  

1,50 OCIT 

I03 Llibres/monografies d’àmbit internacional amb ISBN 8,00 OCIT 
I04 Llibres/monografies d’àmbit nacional/institucional amb ISBN  3,00 OCIT 
I05 Llibres traduïts amb ISBN i aparat crític amb ISBN  3,00 OCIT 
I06 Editor de llibre/monografia internacional amb ISBN  3,00 OCIT 
I07 Editor de llibre/monografia nacional/institucional/creació literària 

amb ISBN  
1,25 OCIT 

I08 Capítols en llibres d’àmbit internacional amb ISBN (Límit 8 
punts per cada llibre) 

2,00 OCIT 

I09 Capítols en llibres d’àmbit nacional/institucional amb ISBN 
(Límit 3 punts per cada llibre) 

1,00 OCIT 

I10 Ponències en congressos internacionals, (publicades en actes amb 
ISBN) 

2,00 OCIT 

I11 Ponències en congressos nacionals, (publicades en actes amb 
ISBN)  

1,00 OCIT 

Producció: Patents 
I12 Patents internacionals en explotació o llicenciades 8,00 OCIT 
I13 Patents internacionals registrades 3,00 OCIT 
I14 Patents nacionals en explotació o llicenciades  5,00 OCIT 
I15 Patents nacionals registrades  1,00 OCIT 

Producció: Activitats de creació artística 
I16 Exposicions comissariades en espais institucionals de reconegut 

prestigi  
4,00 OCIT 

Subtotal I01 – I16 (màxim 45,00 punts) 
Formació 

I17 Lectura de tesi PRÒPIA i direccions de tesis doctorals llegides  3,00 SGDE 
I18 Tutoritzacions de treballs d’investigació llegits i lectura de treballs 

d’investigació propis. 
0,50 SGDE 

I19 Direccions de beques FPI, FPU o homologades  2,00 OCIT 
I20 Tutoritzacions de beques de col·laboració 3 0,50 SGDE 

Subtotal I17 – I20 (màxim 10,00 punts) 

                                                 
1 Science Citation Index 
2 Social Science Citation Index 
3 També es computaran les beques de col·laboració de màsters. 
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Projectes de I+D 
(en convocatòries institucionals amb avaluació científica per part d’una agència acreditada) 

I21 Participacions com a investigador principal en projectes 
d’investigació europeus  

4,00 OCIT 

I22 Participacions com a investigador no principal en projectes 
d’investigació europeus  

2,00 OCIT 

I23 Participacions com a investigador principal en projectes 
d’investigació estatals, autonòmics o UJI  

2,50 OCIT 

I24 Participacions com a investigador no principal en projectes 
d’investigació estatals, autonòmics o UJI  

1,00 OCIT 

I25 Participacions com a investigador principal en projectes 
d’infraestructura i accions integrades 

1,00 OCIT 

I26 Participacions com a investigador no principal en projectes 
d’infraestructura i accions integrades  

0,50 OCIT 

Convenis i contractes de I+D 
I27  Direccions de projectes de I+D amb conveni/contracte subscrit 

amb empreses o institucions  
1,00 OCIT 

I28  Assistències tècniques, dictàmens i informes contractats amb 
empreses a través de l’OCIT.  

0,05 OCIT 

I29  Participació en projectes de I+D amb conveni/contracte subscrit 
amb empreses o institucions  

0,50 OCIT 

Subtotal I21 – I29 (màxim 20,00punts) 
Estades d’investigació en altres centres nacionals o estrangers 

I30 Estades: serà necessari acreditar estades en centres nacionals o estrangers de més de 90 dies que es 
comptabilitzaran com la suma de les estades de duració superior a 15 dies. La puntuació s’obtindrà 
segons el següent barem: 

 Per cada 30 dies en centre estranger  1,50 RRHH 
 Per cada 30 dies en centre nacional  0,75 RRHH 
 Els punts es calcularan amb una xifra decimal 

Subtotal I30 (màxim 18,00 punts) 
Altres 
I31 Altres (vegeu les observacions, punt 4)  1,00 OCIT 

Subtotal I31 (màxim 6,00 punts) 
Total I01 – I31 (màxim 60,00 punts) 

Observacions: 
1. Queden excloses les produccions de caràcter docent. 
2. Pel que respecta a les publicacions, es consideraran per equivalència les elaborades en suport digital 
o magnètic. 
3. En I5 es consideraran només les publicacions d’un altre autor traduïdes. 
4. Llistat dels mèrits inclosos en I31«Altres» a raó d’1,00 punt per mèrit, fins a 6,00 punts: 
4.1 Conferències convidades en altres centres d’investigació. 
4.2 Comunicacions en congressos sense actes. 
4.3 Publicacions sense ISBN. 
4.4 Pertinença al comitè organitzador en congressos i reunions de caràcter científic. 
4.5 Ressenyes de llibres. 
4.6 Revisió d’articles. 
4.7 Premis rebuts. 
4.8 Pertinença a comitès de selecció de revistes i congressos. 
4.9 Altres aportacions de propietat intel·lectual o industrial registrada que no siguen ni publicacions 
ni patents. 
5 Es comptabilitzen els projectes iniciats dins el període 11/16. 
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Taula II: Activitat docent (5 cursos, 11/12 a 15/16) 
II.1  DOCÈNCIA REGLADA I NO REGLADA 
Codi  Concepte  Punts  Límit Prop. 
D01  Nombre de cursos acadèmics impartits  1 x curs  8,00 SPO 
D02  Assignatures de 1r i 2n cicle i grau amb codi diferent 

impartides 
0,2 x 
assignatura  

1,00 SPO 

D03  Cursos de tercer cicle, màsters oficials impartits i treballs fi 
de màster 

0,2 x 
assignatura 

1,00 SGDE/SPO 
Certificat del director 
del departament 

D04  Implantació noves assignatures oficials (S'entendrà la 
implantació feta pel professor el primer any que s'imparteix 
l'assignatura i sempre que imparteixi un mínim de 3 crèdits) 

0,2 x 
assignatura 

1,00 PDI/ SPO 
Fotocòpia del full del 
POD signada pel 
professor/a i pel director/a 
del departament 

D05  Nombre de cursos de postgrau UJI  
 

0,2 x curs  1,00 PDI/Centre de 
Postgrau UJI 

Subtotal D01 – D05 (màxim 10,00 punts) 
II. 2  MILLORA EDUCATIVA  
D06  Llibres/materials multimèdia publicats amb ISBN 1 3 x 

llibre/mate
rial 

 USE 
SCP 

D07  Capítols de llibre, actes de congressos i apunts amb ISBN  2 x apunt   USE/PDI/SC
P 

D08  Articles (docents) publicats en revistes  2 x article   USE/PDI/SC
P 

D09  Direcció de projectes USE  2 x projecte   USE 
D10  Participació de projectes USE  1 x projecte   USE 
D11  Cursos de perfeccionament pedagògic USE 2 1 x curs *   USE 
D12  Participació en programa de Novells  1 x curs   USE 
D13  Tutorització en programa de Novells  1 x curs   USE 
D14 Participació en comissions de creació/reforma de plans 

d’estudis i d’autoavaluació institucional de la qualitat de 
titulacions,  

1 x 
comissió  

 OPAQ 
UTH 

D15 Tutor d’intercanvi i de mobilitat 0,5 x curs   ORI 
OIPEP 

D16  Docència en altres llengües d’interès científic en 
assignatures oficials 

1 x curs  Direcció 
Departaments/SP
O 

Subtotal D06-D16 (màxim 9 punts) 
 

                                                 
1 Llibres i materials complets (s’inclou la col·lecció “Sapientia”) 
2 Cursos acadèmics en que s’haja format al menys 20 hores. 
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II. 3  ENQUESTA 
D17  (3*)  5x(E-3)  9  OPAQ 

Subtotal D17 (màxim 9 punts) 
II. 4  ESTADES DOCENTS EN ALTRES UNIVERSITATS O INSTITUTS D’INVESTIGACIÓ, 

NACIONALS O ESTRANGERS. 
D18  Cursos (20 hores mínim) impartits en altres centres 

nacionals. 
0,75 
(cada 20 
hores) 

 RRHH 

D19  Cursos (20 hores mínim) impartits en altres centres 
estrangers. 

1,5 (cada 
20 hores) 

 RRHH 

D20  Missions docents, estades formatives en altres centres 
extrangers i en projectes acadèmics europeus 

 0,5 x 
estada  

 ORI 

Subtotal D18-D20 (màxim 8 punts) 
II 5.  ALTRES 
D21  Llibres, apunts (col·lecció "Materials Docents) i ponències 

de congressos docents sense ISBN 
0,5 x 
apunt  

2  USE 

D22  Material docent en Web - 2 punt per 
material 
obert acollit 
al programa 
OCW 
- fins 2 punts 
per 
assignatures 
donades 
d’alta en 
aula virtual 1 
 

3  CENT 

D23 Participacions com a professorat en experiències 
d’harmonització europea, participació en programes de 
tutorització d’estudiants a nivell institucional i participació 
en comitès de congressos amb caràcter docent 

1 x curs  2  USE 

Subtotal D21-D23 (màxim 4 punts) 
Total D01-D23 (màxim 35 punts) 

Observacions: 
1. Pel que respecta a la docència en valencià (D01), es comptabilitzen 2 punts per cada curs acadèmic en què s’ha impartit la docència 
totalment en valencià, i 1 punt per cada curs acadèmic en què no s’ha impartit cap crèdit en valencià. La resta de situacions es ponderaran en 
l’interval (1, 2). 
2. S’hi han d’aportar els títols, noms d’editorial i ISBN de les publicacions pertanyents als conceptes D06 i D07 amb editorial diferent a la 
Universitat Jaume I, així com els títols, noms de revistes i ISSN dels articles a què es refereix el concepte D08. 
3. "E" és la mitjana de les puntuacions dels últims 5 cursos acadèmics, i es calcula si hi ha puntuacions, almenys, en dos cursos. Per als 
cursos anteriors al 2010/11, la puntuació d'un curs és igual a la mitjana ponderada pel nombre de respostes dels resultats de l'enquesta de 
valoració de l'activitat docent. A partir del curs 2010/11, la puntuació d'un curs és la mitjana ponderada pel nombre de respostes i pels 
crèdits impartits dels resultats de l'enquesta de valoració de l'activitat docent.  
4. Certificat per la Direcció del departament. 
S’exclouen aquelles assignatures vinculades a l’ensenyament d’una d’aquestes llengües. 
(Aplicat també a la docència en valencià.) 
5. (Compromís amb el Consell de Govern vinculat a la efectiva comprovació de les dades.) Aquells professors que no hagen estat avaluats 
durant dos cursos acadèmics del període 11/12-15/16 sense justificació, obtindran «0» punts en l’ítem D17. 

                                                 

1 Pel que respecta al material docent en Web (D22), es comptabilitzen 2 punts quan totes les assignatures de l’últim curs 
acadèmic del POD estiguen donades d’alta en l’aula virtual, i 0 punts si no hi ha cap assignatura donada d’alta. La resta de 
situacions es ponderaran en l’interval (0, 2).  
Per a assignatures donades d’alta en el moodle institucional, la informació no caldrà aportar-la.  
Per a altres sistemes d’aula virtual, en els que s’identifiquen la seua pertinença a la Universitat Jaume I, caldrà aportar 
certificació de l’administrador del sistema. 
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Taula III: Gestió acadèmica (dades referides al sexenni 11/16) 

Codi  Concepte  Punts  Límit Prop. 
G01  Anys exercint càrrecs d’equip de govern  1,00  6,00 RRHH 
G02  Anys exercint càrrecs de degà/ana/director/a de centre  1,00  6,00 RRHH 
G03  Anys exercint càrrecs de 

vicedegà/ana/vicedirector/a/secretari\ària de centre  
0,75  4,50 RRHH 

G04  Anys exercint càrrecs de director/a de titulació  0,50  3,00 RRHH 
G05  Anys exercint càrrecs de director/a de departament/ITC  0,75 4,50 RRHH 
G06  Anys exercint càrrecs de secretari/ària de 

departament/ITC 
 0,50  3,00 RRHH 

G07  Anys exercint càrrecs de coordinador/a de 
COU/LOGSE  

0,40  2,50 RRHH 

G08  Anys exercint càrrecs de director/a, (acadèmic) de 
servei universitari/Sindicatura de Greuges  

0,60  3,50 RRHH 

Subtotal G01 – G08 (màxim 6,00 punts) 
G09 Anys exercint càrrecs de representant i/o membre de 

comissions assessores del Consell de Govern i òrgans 
d’Universitat, (Claustre, Consell de Govern, CEP, 
Comissió d’Investigació, Comissió Econòmica, 
Comissió de Biblioteca, Comissió Deontològica, Junta 
Electoral, Junta de Personal, Comité d’Empresa) 

0,20  1,00 SG/ 
Departa-

ments 

G10  Anys exercint càrrecs de director/a de projecte a nivell 
d’Universitat (excloent-hi el Pla estratègic)  

0,20  1,00 RRHH 

G11  Anys exercint càrrecs de coordinador/a de. 
- Programes de doctorat  
- Programes oficials de postgrau de la Universitat 

Jaume I (BOE de 9 de juliol de 2008) 

0,25  1,00 RRHH 

G12  Anys exercint càrrecs de coordinador/a d’estades en 
pràctiques i intercanvis  

0,25  1,00 RRHH 

G13  Anys com a representant en una CIT, comissió de grau 
o màster 

0,2  1,00 RRHH 

G14  Anys exercint altres càrrecs de gestió acadèmica  0,10  0,50 RRHH 
Subtotal G09 – G14 (màxim 2,00 punts) 

Total G01 – G14 (màxim 6,00 punts) 

Observacions: 
1. Les comissions i òrgans d’universitat que es poden considerar en G09 són: Claustre, Junta de 
Govern, Junta de Personal, Junta Electoral, Comissió d’Estudis i Professorat, Comissió 
d’Investigació, Comissió del Centre de Documentació – Biblioteca i Comissió d’Assumptes 
Econòmics i Informàtica. 
2. Els càrrecs que cobren complement i que no apareixen en aquesta taula s’assimilen als que ací 
apareixen i cobren el mateix complement. 
3. Els càrrecs que en el passat no cobraven complement s’assimilen als actuals que han assumit les 
funcions d’aquells i que tenen un complement reconegut. 
4. No es podrà sumar la puntuació dels ítems G01, G02, G03, G04, G05, G06, i G08 amb els ítems G09 
a G14, ni la participació del ítem G03 i G04 que coincidisquen en el temps. En aquest cas, s’ha de 
triar únicament l’ítem millor valorat. 
5. Els anys es computaran amb una xifra decimal. 
 


