
BAREM PER AL PROFESSORAT ASSOCIAT. AREA PSICOLOGIA SOCIAL  

A) Activitat professional extrauniversitària vinculada a l’àrea de coneixement (Ha 

de demostrar un any d’experiència laboral relacionada amb els estudis que haja 

cursat)  

Fins a 35 punts  

A.1. Experiència professional vinculada al perfil de la plaça a la que se presenta. 
(L’activitat professional docent només es consignarà en aquest apartat si es activitat 
docent no universitària) *  
* La docència no universitària només es podrà valorar fins un màxim de 10 punts  

5 punts per any  
  

A.2. Experiència professional afí al perfil de la plaça a la que es presenta.  
  

0’75 punts per any  
  

A.3. Càrrecs ocupats durant el temps d’experiència professional, quant aquesta està 
vinculada o és afins al perfil de la plaça a la que es presenta  
  

0’75 punts per any  

  

B) EXPEDIENT  Fins a 20 punts  

B1. EXPEDIENT ACADÈMIC  

B.1.1. Nota expedient acadèmic  (nota expedient acadèmic en Psicologia: puntuació 
màxima amb una mitjana d’expedient igual a 4 o Matrícula d’Honor)  
B.1.2. Altres títols universitaris (diplomatura, llicenciatura, grau, màster, postgrau).   

B.1.3. Beques FPI i homologades  

B.1.4.Estades en altres universitats o centres d’investigació estrangers.  

Fins a 5 punts  

Fins a 2.5 punts  
  

Fins a 1.5 punts 
Fins a 0.5 punts  
Fins a 0.5 punts  

B.2. Estudis de tercer cicle   

B.2.1.Expedient de tercer cicle  

B.2.2. Treball d’investigació  

B.2.3. DEA (o treball fi de màster)  

Fins a 5 punts  

Fins a 2.5  

Fins 1.5 

Fins 1  

B.3. Titol de doctor o doctora (si es excel∙lent cum laudem)  Fins a 10 punts  
  

C) INVESTIGACIÓ   
(No es consideren susceptibles de valoració aquelles investigacions o publicacions que no 
versin sobre matèries directament relacionades amb la el perfil dels continguts de les 
assignatures a les quals es presenta el candidat, o la psicologia social. Així mateix tampoc es 
valoren els temes de divulgació publicats en canals de comunicació no científics.  

*A partir del 4t autor es divideix la puntuació per 2; a partir del 5é autor es divideix per 3, etc.   

Fins a 20 punts  

C.1. Articles Nacionals  Fins a 2 punts  

C.2. Articles Internacionals  Fins a 2.5 punts  

C.3. Capítols de llibres Nacionals  Fins a 2 punts  

C.4. Capítols de llibres Internacionals  Fins a 2.5 punts  

C.5. Llibres (ISBN) Nacionals  Fins a 2.5 punts  

C.6. Llibres (ISBN) Internacionals  Fins a 3.5 punts  

C.7. Comunicacions a congressos Nacionals  Fins a 0.5 punts  

C.8. Comunicacions a congressos Internacionals  Fins a 1 punts  

C.9. Projectes Nacionals  Fins a 1.5 punts  

C10. Projectes Internacionals  Fins a 2 punts  



  

D) DOCÈNCIA UNIVERSITARIA   
(Inclou la valoració de la qualitat de l’ensenyament de la universitat d’origen).  

*No es considera susceptible de valoració aquella docència universitària que no estigui 

relacionada amb l’àrea de Psicologia Social.   

Fins a 10 punts  

D1. Per cada any de docència a temps complet valorada positivament  Fins a 1 punt  

D2. Per cada any de docència a temps parcial  Fins a 0.75 punts  

D3. Valoració de la qualitat de l’ensenyament (mitjana superior a 3.5)   Fins a 1 punt  
  

E) CONEIXEMENT DE VALENCIÀ   
(vegeu taula d’equivalències: http://www.uji.es/CA/serveis/slt/normativa/legislacio.html).   

Fins a 5 punts  

E1. Escola Oficial d’Idiomes  1 punt per curs  

E2. Certificats Generalitat:    

E.2.1. Oral   0.5  

E.2.2. Elemental  1  

E.2.3. Mitjà  2  

E.2.4. Superior  3  

E.2.5. Llicenciat en Filologia  5  
  

F) CONEIXEMENT D’ANGLES  
(vegeu taula d’equivalències: http://www.uji.es/CA/serveis/slt/normativa/legislacio.html).   

Fins a 5 punts  

F1. Escola Oficial d’Idiomes   1 punt per curs  

F2. Certificats Generalitat:    

F.2.1. Elemental   2  

F.2.2. First  3  

F.2.3. Proficiency  4  

F.2.5. Llicenciat en Filologia  5  
  

G) ALTRES MERITS   Fins a 5 punts  

G1. Coneixement d’altres llengües  0.75  

G2. Premis relatius a la titulació de Psicologia  0.25  

G3. Distincions honorifiques  0.25  

G4. Activitat professional extra universitària  0.75  

G5. Informàtica  0.5  

G6. Innovació educativa  2  

G7. Altres  0.5  
  



H) 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.   

H1. Si el Currículum és atingent a la plaça, multiplicar per 1 

H2. Si el Currículum és atingent a la Psicologia Social, multiplicar per 0,75  

H3. Si el Currículum és atingent a Psicologia, multiplicar per 0,5  

H4. Si el Currículum és atingent a Altres, multiplicar per 0,1 

 

I) REGULARITZACIO 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.   

  

  

J) BAREMACIO DE LLENGUES   

La baremació 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).  
  
  


