
BAREM PER AL PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR Interí 

Àrea de: Didàctica de l’Expressió Corporal 
Requisits de titulació: Llicenciatura en Educació Física o Ciències de l’Activitat Física i 

l’Esport 

Requisits lingüístics: C2 català 

   

A. Formació: [cc] Fins a 10 punts  

Expedient acadèmic 
i doctorat: 

Fins a 5 punts  

Expedient acadèmic Fins a 1,5 punts  

Premi extraordinari Fins a 0,25 punts  

2a Llicenciatura/grau afí Fins a 0,25 punts  

Màster oficial afí Fins a 0,5 punts  

Expedient acadèmic doctorat Fins a 2 punts  

Treball d’investigació 2 punts  

Diploma d’Estudis Avançats (DEA) o màster 
oficial conduent al doctorat 

2 punts  

Títol de doctorat internacional o europeu 2 punts  

Premi extraordinari de doctorat Fins a 1 punt  

Un altre doctorat afí Fins a 1 punt  

Beques/contractes 
de formació 

Fins a 5 punts  

Estades de formació en altres universitats en 
disciplines afins 

Fins a 0,5 punts  

Beques FPI homologades Fins a 0,25 punts  

Ajudant universitat Fins a 0,5 punts/any  

Ajudant doctor/a universitat Fins a 0,5 punts/any  

Altres afins a la disciplina Fins a 1 punt  

 

B. Investigació:[cc] Fins a 45 punts  

1 - Difusió 

Investigació 

1.1-Articles, llibres: 

 

Fins a 25 punts  
Articles publicats en revistes indexades Fins a 2,5 punts/ítem  

Articles en altres publicacions amb comitè de 
selecció 

Fins a 0,5 punts/ítem  

Llibres (autor/a) Fins a 4 punts/ítem  

Llibres (editor/a, coordinador/a) Fins a 2 punts/ítem  

Ponència convidada Fins a 2 punts/ítem  

Ponències/comunicacions en congressos 
nacionals (Publicades en actes amb ISBN) 

Fins a 1 punts/ítem  

Ponències/comunicacions en congressos 
internacionals (Publicades en actes amb ISBN) 

Fins a 1 punts/ítem  

Capítol de llibre internacional/ nacional Fins a 2 punts/ítem  

Participació com a avaluador/a en revistes 
d’investigació 

Fins a 1 punts/ítem  

Participació en comitès editorials Fins a 0,5 punts/ítem  

Altres Fins a 1 punt  

1.2-Congressos: Fins a 10 punts  

Comunicació a congrés internacional Fins a 1 punt/ítem  

Comunicació a congrés nacional Fins a 0,5 punts/ítem  

Pòster a congrés internacional Fins a 0,75 punt/ítem  

Pòster a congrés nacional Fins a 0,25 p/ítem  

Conferència/ponència convidada àmbit 
internacional 

Fins a 2 punts/ítem  

Conferència/ponència convidada àmbit nacional Fins a 1,5 punt/ítem  

Organització de congressos internacionals Fins a 2 punts/ítem  

Organització de congressos nacionals Fins a 1,5 punts/ítem  

Organització de seminaris / jornades 
internacionals 

Fins a 1 punts/ítem  

Participació en comitè científic de congressos 
internacionals 

Fins a 2 punts/ítem  

Participació en comitè científic de congressos Fins a 1 punts/ítem  



nacionals 

2 – Projectes: Fins a 8 punts  
Projectes d’investigació internacionals:   

Com a investigador/a principal Fins a 2 punts/any   

Com a investigador/a no principal Fins a 1 punts/any  

   

Projectes d’investigació nacionals:    

Com a investigador/a principal Fins a 1,25 punt/any  

Com a investigador/a no principal Fins a 0,75 punt/any  

   

Projectes d’investigació autonòmic / local:    

Com a investigador/a principal Fins a 1 punts/any  

Com a investigador/a no principal Fins a 0,5 punts/any  

3 – Mobilitat: Fins a 5 punts  

Estades en altres universitats o centres 
internacionals com a investigador/a en temes 
afins a l’àrea 

Fins a 2 punts/ítem  

Estades en altres universitats o centres 
nacionals com a investigador/a en temes afins a 
l’àrea 

Fins a 1,5 punts/ítem  

4 - Altres mèrits 
d’investigació: 

Fins a 2 punts  

Llengües d’interès científic per a l’àrea amb 
acreditació oficial (excepte català i anglès), 
premis d’investigació, coordinació/direcció de 
grups d’investigació, participació /col·laboració 
en associacions relacionades amb el perfil de la 
plaça, altres. 

  

 

C. Docència universitària: [cc] Fins a 30 punts  

 En assignatures de l’àrea que convoca la plaça 
impartides en valencià 

 2,5 punts/any  

En assignatures de l’àrea que convoca la plaça 2 punts/any 
 
 

En una altra àrea afí (docència completa) 1 punt/any 
 
 

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

2 punts/assig. 
 
 

Direcció de tesis doctorals 2 punts/tesi 
 
 

Treballs d’investigació (TFGs, TFMs) Fins a 3 punts  

Material docent publicat relacionat amb l’àrea 
que convoca 

Fins a 5 punts  

Impartició de cursos de màsters oficials Fins a 1 punt  

Impartició de cursos de formació universitària no 
reglada 

Fins a 2 punts  

Resultat de l’avaluació de la docència Fins a 2 punts  

Direcció en projectes d’innovació educativa Fins a 5 punts  

Participació en projectes d’innovació educativa Fins a 3 punts  

Participació i coordinació de Grups i Seminaris 
d’Innovació Educativa 

Fins a 3 punts  

Docència en altres universitats Fins a 1 punt  

Tutorizació de beques FPI Fins a 3 punts/ítem  

Tutorització de beques de col·laboració  Fins a 1 punt/ítem  

Tutorització de professorat novell Fins a 1 punt/ítem  

Altres mèrits docents: 

Intercanvis amb fins docents, premis d’innovació 

educativa, membre de tribunals de tesis 

doctorals, impartició de cursos de formació 

permanent de PDI, impartició de curos, 

ponències o seminaris en centres de formació 

del professorat (CEFIRES) etc 

Fins a 5 punts  



   

D. Valencià (acreditació oficial) fins a 5 punts  

**Acreditació oficial.   

   

E. Anglès (acreditació oficial) fins a 5 punts  

**Acreditació oficial.   

   

F. Altres mèrits fins a 5 punts  

 Docència reglada extra-universitària vinculada a 
l’àrea de coneixement 

Fins a 2 punts/any  

Acreditació a figures de cossos docents 
universitari 

3 punts  

Participació en tasques de gestió i representació 
universitària  

Fins a 2 punts  

Cursos de formació per a la docència 
universitària 

Fins a 2 punts  

Cursos específics relacionats en l’àmbit de 
coneixement 

Fins a 2 punts  

Diploma de capacitació docent universitària Fins a 2 punts  

Altres Fins a 1 punt  

 

 
 
 
(CC) Coeficients correctors: s’aplicarà coeficient corrector segons la relació al perfil de la plaça 

(queden exclosos d’aquesta aplicació els apartats D, E i F). 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 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  

**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 a la Universitat Jaume 

I i publicades pel Servei de Llengües i Terminologia 

(http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/). 

http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/)
http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/)

