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A.  Expedient (fins a 25 punts) 
 Coeficient corrector 

Expedient acadèmic (fins a 5 punts) 
a) Expedient acadèmic* (fins a 5 punts) 
 

Aquest apartat fa referència a les titulacions del candidat més afins al 
perfil de la plaça. Per a llicenciatures, enginyeries superiors o 
arquitectura s’aplicarà la fórmula: 

5·(Nota mitjana 1 a 4 – 0,25)/3,75 
 
En cas de combinar una diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura 
tècnica, i una titulació de segon cicle, per calcular la nota mitjana en 
escala 1 a 4 es donarà un pes de 0,6 a la primera, i de 0,4 a la segona. 
 
En cas de combinar un grau i un màster, per calcular la nota mitjana en 
escala 1 a 4 es donarà un pes de 0,7 al grau i de 0,3 al màster 

 
b) Mencions honorífiques (fins a 1 punt):             

 
Es consideraran mencions honorífiques relatives a les titulacions 
considerades a l’apartat a) 

0,5·Nombre de mencions 
 

S’aplicarà en cada ítem un coeficient corrector 
(entre 0 i 1) en funció de l’afinitat dels estudis 

cursats al perfil de la plaça 

Estudis de tercer cicle (fins a 5 punts) 
a) Cursos de doctorat (fins a 4):  4·Crèdits/32 
 
b) Màster oficial que dona accés al doctorat (fins a 4): 4·Crèdits/60 
 
c) DEA/suficiència investigadora: 1 punt 
 
d) Hores equivalents d’activitats formatives (fins a 5): 5·Hores/600 
 

S’aplicarà un coeficient corrector (entre 0 i 1) 
a la valoració de cada ítem en funció de la 

relació de la temàtica amb el perfil de la plaça 

Títol de doctor/a (fins a 10 punts) 
a) Títol de doctor/a (fins a 6 punts):  aprovat  1,2; notable  2,8; 

excel·lent  4,4; excel·lent cum laude  6 punts 
 

b) Programa de doctorat d’excel·lència: 1 punt 
 
c) Premi extraordinari de doctorat: 2 punts 
 
d) Doctorat europeu/internacional: 2 punts 
 

S’aplicarà un coeficient corrector (entre 0 i 1) 
a la valoració de cada ítem en funció de la 

relació de la temàtica de la tesi doctoral amb 
el perfil de la plaça 

Altres títols universitaris (fins a 5 punts) 

S’aplicarà en cada ítem un coeficient corrector 
(entre 0 i 1) en funció de l’afinitat dels estudis 

cursats al perfil de la plaça 

a) Altres títols de 1er cicle o grau (fins a 2 punts): 
1·(Nota mitjana 1 a 4 – 0,25)/3,75 

 
b) Altres títols de 2on cicle o màster (fins a 2 punts): 

1·(Nota mitjana 1 a 4 – 0,25)/3,75 
 
c) Màsters no oficials de més de 300h/30 crèdits (fins a 2 punts): 

0,5·(Nota mitjana 1 a 4 – 0,25)/3,75 
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B. Beques/contractes de formació de personal investigador o homologades i estades en altres universitats o centres 
d’investigació (fins a 20 punts) 

 Coeficient corrector 
 

a) Contractes FPI o homologats, i postdoctorals (fins a 15 punts): 4·Anys 
 
b) Estades en altres centres d’investigació  (fins a 10 punts):1 punt per 
mes 
 
c) Altres  (fins a 5 punts) 

 

S’aplicarà un coeficient corrector (entre 0 i 1) 
a la valoració de cada ítem en funció de la 

relació amb el perfil de la plaça 

 
C. Investigació$ (fins a 30 punts) Regularitzar puntuacions si se superen els límits 

 Coeficient corrector 
 
a) Articles, llibres i capítols de llibre (fins a 30 punts): 

Articles en revista internacional JCR$$:  Fins a 3 punts per article 
Articles en revista internacional no JCR:  Fins a 1 punt per article 
Articles en revista nacional:  Fins a 0,5 punts per article 
Llibres internacionals:  Fins a 5 punts per llibre 
Llibres nacionals:  Fins a 2,5 punts per llibre 
Capítols llibre internacional (excepte actes):  Fins a 1 punt per capítol 
Capítols llibre nacional (excepte actes):  Fins a 0,5 punts per capítol 

 
b) Comunicacions a congressos (fins a 10 punts): 

Internacionals publicades en actes:  Fins a 1 punt per comunicació 
Internacionals no publicades en actes:  Fins a 0,5 pts per comunicació 
Nacionals publicades en actes:  Fins a 0,5 punts per comunicació 
Nacionals no publicades en actes:  Fins a 0,2 punts per comunicació 

 
c) Participació en projectes d’investigació i contractes d’investigació  
(fins a 10 punts): 

Direcció de projectes internacionals: 3·Anys 
Direcció de projectes nacionals: 2·Anys 
Direcció de projectes regionals/locals: 1,5·Anys 
Participació en projectes internacionals: 1,5·Anys 
Participació en projectes nacionals: 1·Anys 
Participació en projectes regionals/locals: 0,5·Anys 
Direcció de contractes d’investigació: Fins a 0,75 per any 
Participació en contractes d’investigació: Fins a 0,5 per any 

 
d) Altres (fins a 5 punts) 

 

S’aplicarà un coeficient corrector (entre 0 i 1) 
a la valoració de cada ítem en funció de la 

relació amb el perfil investigador de la plaça 

$ En cas que la comissió estime necessari arribar a més detall dintre dels ítems d’investigació, podrà utilitzar l’escala de 
valoració dels resultats de la investigació de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala/).  
$$ A tal efecte, i d’acord amb els criteris de l’ANECA, en les àrees arquitectòniques es reconeixen també les revistes incloses 
als índexs internacionals propis: Arts and Humanities Citation Index, Avery Index Architectural Periodicals de la Avery 
Library -Columbia University-; Architectural Publications Index del Royal Institute of British Architects. 
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D. Docència universitària (fins a 10 punts) Regularitzar puntuacions si se superen els límits 
 Coeficient corrector 

a) Experiència docent universitària (fins a 8 punts):    4 ·
è

· 𝐶 · 𝐶    

Ci = 1,5 si crèdits impartits en anglès, Ci = 1,1 si crèdits impartits en 
valencià, Cv = 1 en altre cas  

Cq = 1,2 si valoració mitjana del curs ≥ 4 o excel·lent, Cq = 0,2 si 
valoració mitjana del curs ≤ 2,5 o insuficient, Cq = 1 en altre cas 

  
b) Elaboració de material docent (fins a 4 punts): 

Llibres amb ISBN: 1·Llibres 
Llibres sense ISBN: 0,5·Llibres 
Capítols de llibre: 0,1·Capítols 

 
c) Projectes d’innovació educativa (fins a 2 punts): 

Direcció de projectes d’innovació educativa: 1·Projectes 
Participació en projectes d’innovació educativa: 0,5·Projectes 

 
d) Publicacions innovació educativa (fins a 4 punts): 

Articles en revista internacional: 1·Articles 
Articles en revista nacional: 0,5·Articles 
Comunicacions en congressos: 0,25·Articles 

 
e) TFGs/TFMs dirigits: 0,25 punts per treball dirigit 
 
f) Altres (fins a 2 punts): cursos de formació docent o específica, estades 
docents, etc. 

S’aplicarà un coeficient corrector (entre 
0 i 1) a la valoració de cada ítem en 

funció de la relació amb el perfil docent 
de la plaça 

 
E. Coneixements de valencià (fins a 5 punts) 

Acreditació oficial: 
A2 1 punt; B1 2 punts; B2 3 punts; C1 4 punts; C2 5 punts 

 
F. Coneixements d’anglès (fins a 5 punts) 

Acreditació oficial: 
A2 1 punt; B1 2 punts; B2 3 punts; C1 4 punts; C2 5 punts 

 
G. Altres mèrits (fins a 5 punts) 

Coneixements d’altres llengües d’interès científic (fins a 1 punt) 
Premis (fins a 1 punt) 
Distincions honorífiques (fins a 1 punt) 
Activitat professional extrauniversitària (fins a 2,5 punts) 
Informàtica (fins a 1 punt) 
Innovació educativa no universitària (fins a 1 punt) 
Elaboració de material docent no universitari (fins a 1 punt) 
Altres (fins a 1 punt) 

 
Coeficients correctors: Per a cada mèrit, s’ha d’aplicar un coeficient corrector segons la relació del mèrit 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 o docència universitària, supere el límit màxim establert per a un d’aquestos apartats, s’ha de reduir 
proporcionalment la puntuació atorgada en aquest apartat 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



  

 

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA 
MECÀNICA I CONSTRUCCIÓ 

 

 FULL DE BAREMACIÓ 
 
Sol·licitud de plaça d’ajudant/a doctor/a 
 
Aprovat en reunió del Consell de Departament núm. 146 

 

4 

A.  Expedient (fins a 10 punts) 
 Coeficient corrector 

 
A.1. Expedient acadèmic (fins a 5 punts) 
 
a) Expedient acadèmic* (fins a 5 punts) 
 

Aquest apartat fa referència a les titulacions del candidat més afins al 
perfil de la plaça. Per a llicenciatures, enginyeries superiors o 
arquitectura s’aplicarà la fórmula: 

5·(Nota mitjana 1 a 4 – 0,25)/3,75 
 
En cas de combinar una diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura 
tècnica, i una titulació de segon cicle, per calcular la nota mitjana en 
escala 1 a 4 es donarà un pes de 0,6 a la primera, i de 0,4 a la segona. 
 
En cas de combinar un grau i un màster, per calcular la nota mitjana en 
escala 1 a 4 es donarà un pes de 0,7 al grau i de 0,3 al màster 

 
b) Mencions honorífiques (fins a 1 punt):             

 
Es consideraran mencions honorífiques relatives a les titulacions 
considerades a l’apartat a) 

0,5·Nombre de mencions 
 
c) Altres títols de 1er cicle o grau (fins a 0,5 punts): 

0,5·(Nota mitjana 1 a 4 – 0,25)/3,75 
 
d) Altres títols de 2on cicle o màster (fins a 0,5 punts): 

0,5·(Nota mitjana 1 a 4 – 0,25)/3,75 
 
e) Màsters no oficials de més de 300h/30 crèdits (fins a 0,25 punts): 

0,25·(Nota mitjana 1 a 4 – 0,25)/3,75 
 

 

S’aplicarà en cada ítem un coeficient corrector 
(entre 0 i 1) en funció de l’afinitat dels estudis 

cursats al perfil de la plaça 

 
A.2. Doctorat (fins a 5 punts) 
 
a) Títol de doctor/a (fins a 3 punts):  aprovat  0,6; notable  1,4; 

excel·lent  2,2; excel·lent cum laude  3 punts 
 

b) Programa de doctorat d’excel·lència:  0,5 punts 
 
c) Premi extraordinari de doctorat: 1 punt 
 
d) Doctorat europeu/internacional: 1 punt 

 

S’aplicarà un coeficient corrector (entre 0 i 1) 
a la valoració de cada ítem en funció de la 

relació de la temàtica de la tesi doctoral amb 
el perfil de la plaça 
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B. Formació (fins a 20 punts) 
 Coeficient corrector 

 
a) Contractes FPI o homologats (fins a 5 punts): 2·Anys 
 
b) Contractes postdoctorals (fins a 5 punts): 2,5· Anys 
 
c) Beques de continuïtat de l’UJI (fins a 1 punts): 0,5· Anys 

 
d) Ajudant/a d’universitat  (fins a 10 punts): 2,5· Anys 
 
e) Estades en altres centres d’investigació  (fins 5 punts):  0,5 per mes 
 
f) Cursos de formació docent o específica (fins a 5 punts): 0,1·Crèdits 
 
g) Altres  (fins a 5 punts): estades docents, etc. 
 

S’aplicarà un coeficient corrector (entre 0 i 1) 
a la valoració de cada ítem en funció de la 

relació amb el perfil de la plaça 

 
C. Investigació$ (fins a 35 punts). Regularitzar puntuacions si se superen els límits 

 Coeficient corrector 
 
a) Articles, llibres i capítols de llibre (fins a 30 punts): 

Articles en revista internacional JCR$$:  Fins a 3 punts per article 
Articles en revista internacional no JCR:  Fins a 1 punt per article 
Articles en revista nacional:  Fins a 0,5 punts per article 
Llibres internacionals:  Fins a 5 punts per llibre 
Llibres nacionals:  Fins a 2,5 punts per llibre 
Capítols llibre internacional (excepte actes):  Fins a 1 punt per capítol 
Capítols llibre nacional (excepte actes):  Fins a 0,5 punts per capítol 

 
b) Comunicacions a congressos (fins a 10 punts): 

Internacionals publicades en actes:  Fins a 1 punt per comunicació 
Internacionals no publicades en actes:  Fins a 0,5 pts per comunicació 
Nacionals publicades en actes:  Fins a 0,5 punts per comunicació 
Nacionals no publicades en actes:  Fins a 0,2 punts per comunicació 
 

c) Participació en projectes d’investigació i contractes d’investigació  
(fins a 15 punts): 

Direcció de projectes internacionals: 3·Anys 
Direcció de projectes nacionals: 2·Anys 
Direcció de projectes regionals/locals: 1,5·Anys 
Participació en projectes internacionals: 1,5·Anys 
Participació en projectes nacionals: 1·Anys 
Participació en projectes regionals/locals: 0,5·Anys 
Direcció de contractes d’investigació: Fins a 0,75·Anys 
Participació en contractes d’investigació: Fins a 0,5·Anys 

 
d) Altres (fins a 5 punts) 
 

S’aplicarà un coeficient corrector (entre 0 i 1) 
a la valoració de cada ítem en funció de la 

relació amb el perfil investigador de la plaça 

$ En cas que la comissió estime necessari arribar a més detall dintre dels ítems d’investigació, podrà utilitzar l’escala de 
valoració dels resultats de la investigació de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala/).  
$$ A tal efecte, i d’acord amb els criteris de l’ANECA, en les àrees arquitectòniques es reconeixen també les revistes incloses 
als índexs internacionals propis: Arts and Humanities Citation Index, Avery Index Architectural Periodicals de la Avery 
Library -Columbia University-; Architectural Publications Index del Royal Institute of British Architects. 
 
 



  

 

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA 
MECÀNICA I CONSTRUCCIÓ 

 

 FULL DE BAREMACIÓ 
 
Sol·licitud de plaça d’ajudant/a doctor/a 
 
Aprovat en reunió del Consell de Departament núm. 146 

 

6 

D. Docència universitària (fins a 20 punts). Regularitzar puntuacions si se superen els límits 
 Coeficient corrector 

a) Experiència docent universitària (fins a 15 punts):    4 ·
è

· 𝐶 · 𝐶    

Ci = 1,5 si crèdits impartits en anglès, Ci = 1,1 si crèdits impartits en 
valencià, Cv = 1 en altre cas  

Cq = 1,2 si valoració mitjana del curs ≥ 4 o excel·lent, Cq = 0,2 si 
valoració mitjana del curs ≤ 2,5 o insuficient, Cq = 1 en altre cas 

  
b) Elaboració de material docent (fins a 5 punts): 

Llibres amb ISBN: 1·Llibres 
Llibres sense ISBN: 0,5·Llibres 
Capítols de llibre: 0,1·Capítols 

 
c) Projectes d’innovació educativa (fins a 2,5 punts): 

Direcció de projectes d’innovació educativa: 1·Projectes 
Participació en projectes d’innovació educativa: 0,5·Projectes 

 
d) Publicacions innovació educativa (fins a 5 punts): 

Articles en revista internacional: 1·Articles 
Articles en revista nacional: 0,5·Articles 
Comunicacions en congressos: 0,25·Articles 

 
e) TFGs/TFMs dirigits: 0,25 punts per treball dirigit 

S’aplicarà un coeficient corrector (entre 0 
i 1) a la valoració de cada ítem en funció 
de la relació amb el perfil docent de la 

plaça 

 
E. Coneixements de valencià (fins a 5 punts) 

Acreditació oficial: 
A2 1 punt; B1 2 punts; B2 3 punts; C1 4 punts; C2 5 punts 

 
F. Coneixements d’anglès (fins a 5 punts) 

Acreditació oficial: 
A2 1 punt; B1 2 punts; B2 3 punts; C1 4 punts; C2 5 punts 

 
G. Altres mèrits (fins a 5 punts) 

Coneixements d’altres llengües d’interès científic (fins a 1 punt) 
Premis (fins a 1 punt) 
Distincions honorífiques (fins a 1 punt) 
Activitat professional extrauniversitària (fins a 2,5 punts) 
Informàtica (fins a 1 punt) 
Innovació educativa no universitària (fins a 1 punt) 
Elaboració de material docent no universitari (fins a 1 punt) 
Altres (fins a 1 punt) 

 
Coeficients correctors: Per a cada mèrit, s’ha d’aplicar un coeficient corrector segons la relació del mèrit 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 o docència universitària, supere el límit màxim establert per a un d’aquestos apartats, s’ha de reduir 
proporcionalment la puntuació atorgada en aquest apartat 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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A. Activitat professional extrauniversitària vinculada a l’àrea de coneixement  (fins a 35 punts) 
 Coeficient corrector 
 

3,5 · Anys d’activitat · Categoria professional 
(fins a 10 punts de docència no universitària) 

 

S’aplicarà un coeficient corrector (entre 0 i 1) 
en funció de la relació amb el perfil de la 

plaça 

 
B. Expedient (fins a 20 punts) 

 Coeficient corrector 

Expedient acadèmic (fins a 5 punts) 
a) Expedient acadèmic (fins a 4 punts) 

Aquest apartat fa referència a les titulacions del candidat més afins al 
perfil de la plaça.  
 
Per a llicenciatures, enginyeries superiors o arquitectura s’aplicarà la 
fórmula: 

4·(Nota mitjana 1 a 4 – 0,25)/3,75 
 
En cas de combinar una diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura 
tècnica, i una titulació de segon cicle, per calcular la nota mitjana en 
escala 1 a 4 es donarà un pes de 0,6 a la primera, i de 0,4 a la segona. 
 
En cas de combinar un grau i un màster, per calcular la nota mitjana en 
escala 1 a 4 es donarà un pes de 0,7 al grau i de 0,3 al màster 

 
b) Altres títols universitaris (fins a 1 punt): 

Per cada títol universitari addicional (1er o 2on cicle, grau o màster 
oficial) es considerarà 

0,5·(Nota mitjana 1 a 4 – 0,25)/3,75 
 
c) Beques FPI i homologades (fins a 1 punt) 

0,5·Anys 
 
d) Estades en altres universitats o centres d’investigació estrangers (fins a 
1 punt) 

0,1·per mes 
 

S’aplicarà en cada ítem un coeficient corrector 
(entre 0 i 1) en funció de l’afinitat dels estudis 

cursats al perfil de la plaça 

Estudis de tercer cicle (fins a 5 punts) 
a) Cursos de doctorat (fins a 4): 4·Crèdits/32 
 
b) Màster oficial que dona accés al doctorat (fins a 4): 4·Crèdits/60 
 
c) DEA/suficiència investigadora: 1 punt 
 
d) Hores equivalents d’activitats formatives (fins a 5): 5·Hores/600 

 

S’aplicarà un coeficient corrector (entre 0 i 1) 
a la valoració de cada ítem en funció de la 

relació de la temàtica amb el perfil de la plaça 

Títol de doctor/a (fins a 10 punts) 
 
S’atorgaran 10 punts si la tesi doctoral pertany a un programa de doctorat 
d’excel·lència, si ha obtingut premi extraordinari o si té menció de 
doctorat internacional, i 8 punts en cas contrari. 

 

S’aplicarà un coeficient corrector (entre 0 i 1) 
en funció de la relació de la temàtica amb el 

perfil de la plaça 
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C. Investigació$ (fins a 20 punts) Regularitzar puntuacions si se superen els límits 
 Coeficient corrector 

Articles, llibres i capítols de llibre (fins a 20 punts) 
Articles en revista internacional JCR$$:  Fins a 3 punts per article 
Articles en revista internacional no JCR:  Fins a 1 punt per article 
Articles en revista nacional:  Fins a 0,5 punts per article 
Llibres internacionals:  Fins a 5 punts per llibre 
Llibres nacionals:  Fins a 2,5 punts per llibre 
Capítols llibre internacional (excepte actes):  Fins a 1 punt per capítol 
Capítols llibre nacional (excepte actes):  Fins a 0,5 punts per capítol 

 
Comunicacions a congressos (fins a 5 punts) 

Internacionals publicades en actes:  Fins a 1 punt per comunicació 
Internacionals no publicades en actes:  Fins a 0,5 pts per comunicació 
Nacionals publicades en actes:  Fins a 0,5 punts per comunicació 
Nacionals no publicades en actes:  Fins a 0,2 punts per comunicació 

 
Participació en projectes d’investigació i contractes d’investigació (fins 
a 10 punts) 

Direcció de projectes internacionals: 3·anys 
Direcció de projectes nacionals: 2·anys 
Direcció de projectes regionals/locals: 1,5·anys 
Participació en projectes internacionals: 1,5·anys 
Participació en projectes nacionals: 1·anys 
Participació en projectes regionals/locals: 0,5·anys 
Direcció de contractes d’investigació: Fins a 0,75·anys 
Participació en contractes d’investigació: Fins a 0,5·anys 

 
 
Altres (fins a 5 punts) 

 

S’aplicarà un coeficient corrector (entre 0 i 1) 
en funció de la relació de la temàtica amb el 

perfil de la plaça 

$ En cas que la comissió estime necessari arribar a més detall dintre dels ítems d’investigació, podrà utilitzar l’escala de 
valoració dels resultats de la investigació de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala/).  
$$ A tal efecte, i d’acord amb els criteris de l’ANECA, en les àrees arquitectòniques es reconeixen també les revistes incloses 
als índexs internacionals propis: Arts and Humanities Citation Index, Avery Index Architectural Periodicals de la Avery 
Library -Columbia University-; Architectural Publications Index del Royal Institute of British Architects. 
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D. Docència universitària (fins a 10 punts) Regularitzar puntuacions si se superen els límits 
 Coeficient corrector 

a) Experiència docent universitària (fins a 8 punts):    2 ·
è

· 𝐶 · 𝐶    

Ci = 1,5 si crèdits impartits en anglès, Ci = 1,1 si crèdits impartits en 
valencià, Cv = 1 en altre cas  

Cq = 1,2 si valoració mitjana del curs ≥ 4 o excel·lent, Cq = 0,2 si 
valoració mitjana del curs ≤ 2,5 o insuficient, Cq = 1 en altre cas 

  
b) Elaboració de material docent (fins a 2 punts): 

Llibres amb ISBN: 1·llibres 
Llibres sense ISBN: 0,5·llibres 
Capítols de llibre: 0,1·capítols 

 
c) Projectes d’innovació educativa (fins a 1 punts): 

Direcció de projectes d’innovació educativa: 1·projectes 
Participació en projectes d’innovació educativa: 0,5·projectes 

 
d) Publicacions innovació educativa (fins a 2 punts): 

Articles en revista internacional: 1·articles 
Articles en revista nacional: 0,5·articles 
Comunicacions en congressos: 0,25·articles 

 
e) TFGs/TFMs dirigits: 0,25 punts per treball dirigit 
 
f) Altres (fins a 1 punt): Cursos de formació docent o específica, estades 

docents, etc. 

Coeficient corrector (entre 0 i 1) en funció 
de la relació amb el perfil docent de la plaça 

 
E. Coneixements de valencià (fins a 5 punts) 

Acreditació oficial: 
A2 1 punt; B1 2 punts; B2 3 punts; C1 4 punts; C2 5 punts 

 
F. Coneixements d’anglès (fins a 5 punts) 

Acreditació oficial: 
A2 1 punt; B1 2 punts; B2 3 punts; C1 4 punts; C2 5 punts 

 
G. Altres mèrits (fins a 5 punts) 

Coneixements d’altres llengües d’interès científic (fins a 1 punt) 
Premis (fins a 1 punt) 
Distincions honorífiques (fins a 1 punt) 
Informàtica (fins a 1 punt) 
Innovació educativa no universitària (fins a 1 punt) 
Altres (fins a 1 punt) 

 
Coeficients correctors: Per a cada mèrit, s’ha d’aplicar un coeficient corrector segons la relació del mèrit 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 o docència universitària, supere el límit màxim establert per a un d’aquestos apartats, s’ha de reduir 
proporcionalment la puntuació atorgada en aquest apartat 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 
 


