
BAREM PER AL PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL DE C IÈNCIES DE 
LA SALUT  

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 
 

A) TASCA ASSISTENCIAL       fins a 35 punts  
 
-Com a Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica  
per oposició:        3 punts x any treballat TC  
-Com a Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica  
sense oposició:       2 punts x any treballat TC  
-Activitat clínica com a psicòleg  
sense oposició i sense Especialitat:     1 punts x any treballat TC  
-Activitat clínica com a psiquiatra/Neuròleg:   1 punts x any treballat TC 
 
 
 
 
 
B)  EXPEDIENT        fins a 20 punts  
 
1. Expedient acadèmic, altres títols universitaris (diplomatura, llicenciatura, grau, màster, 
postgrau). Beques FPI i homologades i estades en altres universitats o centres d’investigació 
estrangers.          fins 5 punts  
 
-Expedient acadèmic:      fins a 4 punts  
-Premi extraordinari llicenciatura:    1 punt  
  
 
2. Estudis de tercer cicle (expedient de tercer cicle, treball d’investigació,  
DEA):          fins a 5 punts  

2.1.- Treball investigació o tesina de llicenciatura:  2 punts  
2.2 - DEA o suficiència investigadora:    2 punts  
2.3.- Títol d’Especialista en Psicologia Clínica:  2 punts  
2.4.- Títol d’Especialista en Psiquiatria:   1 punt  
2.5.- Títol de Màster d’universitat:    1 punt 

 
 
3. Títol de doctor o doctora:       fins a 10 punts 

3.1.- Grau de doctor:      8 punts 
3.2.- Premi extraordinari doctorat:   2 punts 

 



 
C) INVESTIGACIÓ       fins a 20 punts  
(Articles, llibres, capítols de llibre, comunicacions a congressos, participació en projectes 
d’investigació)  
 
1. Articles en revista o capítols de llibre:    2 punts per treball 
2. Llibres amb ISBN com autor únic o editor:    4 punts per cadascun 
3. Ponències i comunicacions en congressos:    0,1 punts per cadascun, amb 

un màxim de 8 punts 
4. Projectes d’investigació amb finançament públic:  

4.1. Investigador principal:     2 punts per projecte 
4.2. Membre de l’equip d’investigació:   1 punt per projecte� 

 
5. Direcció de tesi doctoral:     2 punts per cadascuna 
6. Direcció de tesi de llicenciatura/treball  
d’investigació de màster:     1 punt per cadascun 
 
 
D) DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA      fins a 10 punts  
Inclou la docència com a col·laborador docent de pràctiques clíniques que ha d’estar certificada 
pel departament corresponent 
(Inclou la valoració de la qualitat de l’ensenyament de la universitat d’origen)  

1. Docència universitària:  2 punts per any acadèmic (mínim 9 crèdits per any, i 
superar el 50% de la puntuació màxima de l’escala 
d’avaluació, e.g., 3 punts en una escala d’1 a 5), fins 
a un màxim de 10 punts 

2. Psicòleg Col·laborador en Docència Pràctica o Tutor Extern de pràctiques/pràcticum 
clínics en una universitat pública:    2 punts por cada any acadèmic,  
                                                                                          fins a un màxim de 10 punts 

 

3. Psicòleg Col·laborador en Docència Pràctica o Tutor Extern de pràctiques /pràcticum no 
clínics en una universitat pública:    1 punt por cada any acadèmic,  
                                                                                          fins a un màxim de 5 punts 

4. Màster universitari/doctorat: 0,5 punts x crèdit  
 
 
E) CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ      fins a 5 punts  
(Acreditació oficial)  
 
C2    5 punts  
C1    4 punts  
B2    3 punts 
B1    2 punts  
A1 i A2   1 punt  
 
 



F) CONEIXEMENTS D’ANGLÈS       fins a 5 punts  
(Acreditació oficial)  
 
C2    5 punts  
C1    4 punts  
B2    3 punts  
B1    2 punts  
A1 i A2   1 punt  
 
 
G) ALTRES MÈRITS        fins a 5 punts  

(Coneixements d’altres llengües d’interès científic, premis, distincions honorífiques, 
informàtica, innovació educativa, etc.)  

 
1. Premis d’investigació o altres     0,5 punts per premi  
 
2. Innovació educativa  
2.1. Projectes :       1 punt x projecte  
 
3. Acreditació en agències públiques de qualitat (e.g., ANECA, AVAP...), no acumulables: 
3.1. Professor contractat doctor i professor doctor  
d’universitat privada:       2 punts  
3.2. Professor ajudant doctor:     1 punts  
3.1. Professor col·laborador:      0,5 punts  
 
4. Cursos de formació rebuts/assistència a congressos  0,2 punts x crèdit/congrés  
 
5. Altres mèrits      0,2 punts x mèrit  
 
 
Només es valoraran els mèrits relacionats amb l’especialitat i tipus d’unitat de la plaça a que 
es concursa, acreditada degudament.  
 
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.  
 

Barem de llengües: el barem de mèrits en valencià, anglès i 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 


