
ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L'HORA D'OMPLIR EL MODEL DE PLANTILLA CURRICULAR:

BAREMS CURRÍCULUM VITAE NORMALITZAT 
GRUPS PROFESSIONALS DEL 2 AL 7

Hi ha determinats mèrits que no tenen aquest límit de validesa, i  estan expressament assenyalats al currículum amb 
l'anotació "NO LIMITAT". Són els mèrits dels apartats A3, A4, A5, A6.

Qualsevol mèrit que no estigui suficientment acreditat no serà puntuable.

Com a norma general, els mèrits avaluables seran els dels 10 anys inmediatament anteriors a la data de finalització 
d'inscripció a la convocatòria. Aquest límit de 10 anys s'interpreta com s'esposa a l'exemple següent: 
Convocatòria amb un període d'inscripció del 01 al 15 de juny de 2018, els mèrits a presentar amb un límit de 10 anys 
seran aquells finalitzats després del 15 de juny de 2008.
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PUNTUACIÓ

0,02 punts / hora

0,10 punts / activitat

22 punts / acció

11 punts / acció

0,02 punts / hora

 22 punts

No universitària / Universitària
5 punts / 11 punts 

(per titulació)

11 punts

0,6 punts / nivell/idiomaPuntua cada nivell a partir del B2 inclòs, a excepció del Català que puntua a partir del C2 inclòs.

A5.2. Títol de doctor/a

A.- FORMACIÓ

A1. FORMACIÓ CONTINUADA (FC) vinculada a la funció. Cursos inferiors o igual a 100h   

A2. ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS I JORNADES

A3.1. Màsters

A5.- ALTRES TITULACIONS ACADÈMIQUES REGLADES no vinculades a la funció.  NO LIMITAT

A5.1. Titulacions reglades (oficials) de rang igual o superior al requerit per 
la professió

A6. ALTRES MÈRITS: Idiomes oficials segons el sistema Europeu i Xinès (HSK).   NO LIMITAT

A4. TÍTOL D’ESPECIALISTA (segons Real Decret 450/2005 d’especialitats d’infermeria o 
especialitats convalidades) NO LIMITAT

Es valorarà la FC realitzada en modalitat presencial, semipresencial o e-learning (amb avaluació final), impartida o acreditada per 
institucions o entitats patronals sanitàries,  Universitats o Col.legis Professionals.

No es valoraran aquelles accions formatives organitzades o impartides per entitats privades, a no ser que estiguin acreditades per 
algun organisme públic i consti en el diploma el segell o logo oficial del mateix. 

No es valorarà la formació a distància que no estigui impartida o acreditada per: Universitats, institucions o entitats patronals 
sanitàries, Col·legis Professionals o la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària (Departament de Salut). 

A3.3. Cursos d'especialització > a 100h

A3.2. Postgraus 

A3. FORMACIÓ ESPECIALITZADA vinculada a la funció NO LIMITAT
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PUNTUACIÓ

0,10 punts / hora

0,025 punts / hora

PUNTUACIÓ

Finalitzat / No Finalitzat 2 punts / 0,5 punts

Finalitzat / No Finalitzat 0,75 punts / 0,25 punts

1r autor/a o Col·laborador/a 0,40 punts / 0,20 punts

1r autor/a o Col·laborador/a 1 punts / 0,50 punts

C2. PRESENTACIONS: Comunicacions (format oral o póster, inclou 
format virtual/digital)    

C3. PUBLICACIONS: Articles, capítols de llibre (amb ISBN)*, 
editorials, manuals, guies aprovades, protocols, procediments, 
trajectòries, plans de cures… (format virtual/digital) *Queden exclosos 

C. ACTIVITAT DE RECERCA I ALTRES MÈRITS CIENTÍFICS 

B. ACTIVITAT DOCENT EN L’ÀMBIT DE CIÈNCIES DE LA SALUT

C1.2. Col·laborador/a 

C1.1. Investigador/a Principal

C1. PROJECTES DE RECERCA

(Activitats de recerca relacionades amb Ciències de la Salut presentades i acreditades pel Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) o 
Comitè Institucional de Recerca (CIR) i/o organismes científics vinculats a les Ciències de la Salut. Els projectes i/o desenvolupament 
de tesines efectuades en el marc d'un curs de postgrau/màster queden exclosos, atès que formen part dels crèdits de la pròpia 
titulació).

B1.- DOCÈNCIA IMPARTIDA a titulacions acadèmiques reglades (graus, cicles formatius, 
etc) o a titulacions de formació continuada (que compleixin els requisits de l'apartat A1)

B2.- COORDINACIÓ / DIRECCIÓ de titulacions de formació continuada
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1r autor/a o Col·laborador/a 1 punts / 0,50 punts

1r autor/a o Col·laborador/a 0,75 punts / 0,30 punts

trajectòries, plans de cures… (format virtual/digital) *Queden exclosos 
els llibres que corresponen a comunicacions de congrés. 

C4. PREMIS I BEQUES a treballs de recerca o altres mèrits 
científics, atorgats per entitats oficials o societats científiques 
(queda exclosa la indústria farmacèutica)
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