REGISTRE

AUTOBAREM METGE/METGESSA DE FAMÍLIA EN EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
(BOIB NUM 65, 26/05/18)

LLINATGES I NOM

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Experiència Professional (55 punts)

1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants tenguin reconeguts fins a la data final del termini
per presentar sol·licituds (26/06/18) de participació en el procés selectiu, d’acord amb el barem següent:
1.1) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries
públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l’Espai Econòmic Europeu com a personal estatutari,
funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s’opta o en places amb el mateix contengut funcional: 0,20
punts
1.2) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques a la Unió Europea com a personal estatutari funcionari
o laboral en la categoria de metge/metgessa especialista en pediatria, puericultura d’àrea i en equips d’atenció primària o a
places amb el mateix contengut funcional: 0,20 punts.
1.3) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries
públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l’Espai Econòmic Europeu com a personal estatutari,
funcionari o laboral en una categoria diferent per a la qual s’exigeixi el mateix títol de la categoria a la qual s’opta: 0,15 punts.
1.4) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries
públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l’Espai Econòmic Europeu com a personal estatutari,
funcionari o laboral en una categoria diferent d’aquella a la qual s’opta: 0,10 punts.

1.5) Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en
programes d’ajuda humanitària, d’acord amb la legislació vigent, acomplint les funcions pròpies de la categoria a la qual
s’opta: 0,20 punts.
1.6) Per cada mes de servei prestat en el model tradicional de contingent o de zona en la mateixa categoria que aquella a la
qual s’opta: 0,15 punts.
1.7) Per cada mes de servei prestat a centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral en
la mateixa categoria o en places amb el mateix contengut funcional: 0,15 punts.
1.8) Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut:
0,20 punts. Només es valoraran aquests serveis sempre que tengui la titulació requerida per accedir a la categoria durant el
temps en què hagi ocupat el càrrec directiu.
TOTAL APARTAT

1.2.Para valorar este apartado se tienen en cuenta los aspectos siguientes:
-La puntuación máxima que se puede obtener por la totalidad de los subapartados que lo integran es de 55 puntos.
-Un mismo período de tiempo no puede ser valorado por más de uno de los subapartados que lo integran.
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TRIBUNAL

2. Formació especialitzada (16,8 puntos)
Per tal de complir el Reial decret 1753/1998, de 31 de juliol, els aspirants que tenguin el títol de l’especialitat requerida en la convocatòria i hagin completat el
període de formació com a MIR en un centre espanyol o estranger amb un programa de docència per a postgraduats reconegut pel Ministeri d’Educació tenen una
puntuació de 16,8 punts.

3. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement (23.2 punts)
3.1. Formació reglada / Expedient acadèmic
a) La nota d’expedient acadèmic per obtenir el títol que habilita per exercir la professió es valora de manera proporcional a la nota mitjana obtenguda. S’atorguen
0,02 punts per cada decimal que superi la nota de l’aprovat (5), de manera que no s’adjudica puntuació al 5 i la puntuació màxima és d’1 punt, que correspon al
10 de nota mitjana.
b) Si l’expedient acadèmic no reflecteix notes numèriques es consideraran les equivalències següents: bé, 0,2 punts; notable, 0,4 punts; excel·lent, 0,8 punts;
matrícula d’honor, 1 punt.

3.2. Prova específica de valoració clínica
- Per haver superat una prova específica d’avaluació clínica, objectiva i estructurada d’una institució amb reconeixement oficial, internacional, estatal o autonòmic
en l’àmbit de l’atenció primària: 1 punt.
3.3. Formació especialitzada (altres especialitats)
- Per tenir un títol d’una especialitat diferent de la requerida en la convocatòria i haver completat el període de formació com a MIR en un centre espanyol o
estranger amb un programa de docència per a postgraduats reconegut pel Ministeri d’Educació: 2 punts.

3.4. Formació continuada
a) Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionats
directament amb la categoria a la qual s’opta, d’acord amb els criteris següents:
- Activitats formatives sobre ciències de la salut posteriors a l’1 de gener de 2004 (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents):
- Acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries; l’acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de
Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut relativa als materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta activitat, per la qual cosa hi han de
constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
- Impartides per alguna universitat; ha de constar en el certificat corresponent.
- Activitats formatives sobre ciències de la salut anteriors a l’1 de gener de 2004 i la resta d’activitats formatives, independentment de la data, es valoren sempre
que compleixin alguna de les característiques següents:

- Acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries; l’acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de
Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut relativa als materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta activitat, per la qual cosa hi han de
constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
- Organitzades o impartides per alguna administració pública, per un col·legi professional o per alguna entitat del sector públic institucional (d’acord amb la
definició donada per l’article 2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre); s’ha d’acreditar en el certificat corresponent.
- Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s’hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions
públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.
- Activitats realitzades en virtut dels acords de formació continuada en les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels promotors de
formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

b) A l’efecte del que disposen els apartats anteriors, les activitats formatives sobre ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut
pública, recerca, pràctica clínica, gestió sanitària, qualitat i docència.
c) Els diplomes o els certificats a què es refereixen aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,01 punts per cada crèdit CFC, 0,018 punts per cada crèdit
LRU i 0,025 punts per cada crèdit ECTS. Si en el diploma o certificat figura el nombre d’hores en lloc dels crèdits, s’atorga un valor de 0,0026 punts per cada hora
de formació; si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s’hi especifiquen hores ni crèdits, no es valora
aquesta activitat (màxim, 2.320 crèdits).
d) Es valoren a raó de 0,0001 punts per cada hora les activitats formatives relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscos laborals; sistemes
d’informació; informàtica referida a aplicacions d’ofimàtica de nivell d’usuari i programes informàtics aplicats a la recerca en matèria de ciències de la salut;
aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol, o orientació psicològica, i qualsevol altra que estigui relacionada amb les
funcions de la categoria a la qual s’opta. Es valoren sempre que hagin estat organitzades o impartides per alguna administració pública o per alguna entitat del
sector públic institucional (d’acord amb la definició donada per l’article 2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre), cosa que s’ha d’acreditar en el certificat corresponent.

TOTAL SUBAPARTAT

3.5. Formació postgraduada
a) Per tenir el grau de doctor: 5,5 punts.
b) Per haver aconseguit el diploma d’estudis avançats (DEA) o de suficiència investigadora en el supòsit de no haver
obtengut el títol de doctor: 1,5 punts.
c) Els títols oficials de màster universitari que estiguin relacionats directament
amb el contengut de la categoria a la qual s’opta es valoren així:
- 0,070 punts por cada crèdit ECTS.
- 0,028 punts por cada crèdit LRU.
Si en el títol no s’especifica el tipus de crèdit, es computaran com a crèdits LRU.
d) Els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats
directament amb el contengut de la categoria a la qual s’opta es valoren a raó de 0,018 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,025
punts per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores lectives. Si en el diploma o certificat figura el nombre d’hores en lloc dels crèdits, s’atorga un valor de 0,001 punts
per cada hora de formació; si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s’hi especifiquen hores ni crèdits, no
es valora aquesta activitat. Si en un mateix document figuren crèdits LRU i/o ECTS, es tendrà en compte la puntuació més favorable al candidat.
3.6. Docència
a) Per cada hora acreditada de docència impartida en qualsevol de les activitats formatives a què es refereix l’apartat 3.4.a: 0,003 punts.
- Els candidats que hagin impartit hores de docència en cursos formatius en matèria de ciències de la salut posteriors a l’1 de gener de 2004 han de justificar que
aquests cursos estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L’acreditació ha de complir els criteris de la normativa de
la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut relativa als materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta activitat, per la qual
cosa en el certificat de la docència impartida ha de constar el número del registre de l’expedient de l’activitat de la Comissió de Formació Continuada.
- Igualment per cada hora de docència impartida en l’àmbit universitari. Si la docència impartida es compta per hores, no es pot computar en cap dels dos apartats
següents.
b) Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de docent de ciències
de la salut en l’àmbit universitari a temps complet: 1,057 punts.
c) Per cada hora com a docent de ciències de la salut en l’àmbit universitari
que no sigui a temps complet: 0,001 punts.
d) Per impartir docència en l’àmbit universitari en els nivells de càtedra o com a professor titular
amb plaça vinculada al Servei de Salut de les Illes Balears o amb activitat simultània
en aquest ens, o com a professor associat amb plaça assistencial en actiu o amb activitat
simultània al servei de salut corresponent: 0,001 punts per cada hora.
e) Per tutoritzar pràctiques clíniques en la mateixa categoria a institucions sanitàries
públiques d’alumnes d’estudis universitaris oficials amb què s’hagi
subscrit un conveni de col·laboració: 0,0015 punts per cada hora.

f) Per tasques com a professional docent de residents: 0,5 punts per cada any.
g) Per tasques com a col·laborador docent de residents: 0,75 punts per cada any.
h) Per tasques com a tutor acreditat de residents: 1,05 punts per cada any.

3.7. Activitats científiques i de difusió del coneixement
a) Llibres de caràcter científic relacionats directament amb el contengut de la categoria i que tenguin ISBN i dipòsit legal:
- Per cada llibre complet: 0,5 punts.
- Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: 0,05 punts.

b) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats directament amb el contengut de la categoria a la qual s’opta:
- Per cada publicació en una revista internacional indexada en el JCR i/o en el SJR: 0,4 punts.
- Per cada publicació en una revista de tiratge estatal o autonòmic indexada en el JCR i/o en el SJR: 0,2 punts
- Per cada publicació en una revista no indexada de tiratge estatal o internacional o autonòmic: 0,1 punts.
c) Ponències, comunicacions, coordinacions de taula i pertinença a comitès científics:
- Per cada ponència presentada a congressos, reunions científiques o activitats formatives en matèria de ciències de la salut i acreditades degudament (apartats
primer i segon del punt 3.4.a) relacionada directament amb el contengut de la categoria a la qual s’opta:

- Congrés o reunió científica d’àmbit internacional: 0,15 punts.
-

Congrés o reunió científica d’àmbit estatal: 0,10 punts.

- Congrés o reunió científica d’àmbit autonòmic: 0,075 punts.
Per cada comunicació o pòster presentats a congressos o reunions científiques i que estiguin relacionats directament
amb el contengut de la categoria a la qual s’opta:
- Congrés o reunió científica d’àmbit internacional: 0,1 punts
- Congrés o reunió científica d’àmbit estatal: 0,05 punts.
- Congrés o reunió científica d’àmbit autonòmic: 0,02 punts.
Per pertànyer a algun comitè científic:
- Congrés o reunió científica d’àmbit internacional: 0,1 punts.
- Congrés o reunió científica d’àmbit estatal: 0,05 punts.
- Congrés o reunió científica d’àmbit autonòmic: 0,02 punts.
Per actuar com a coordinador de taula:
- Congrés o reunió científica d’àmbit internacional: 0,1 punts
- Congrés o reunió científica d’àmbit estatal: 0,05 punts.
- Congrés o reunió científica d’àmbit autonòmic: 0,02 punts.

d) Recerca: per participar en projectes de recerca finançats o acreditats per entitats del sector públic institucional
definides en l’article 2 de la Llei 40/2015:
- Com a investigador principal: 1,5 punts.
- Com a investigador col·laborador: 0,75 punts.
- Com a investigador de camp no remunerat (no essent membre de l’equip): 0,15 punts.

TOTAL

4. Coneixements orals i escrits de català (5 punts)
4.1. Els certificats emesos per la Direcció General de Cultura i Joventut i els reconeguts en l’Ordre del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la que es determinen els títols, els diplomes i els
certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i
Joventut (BOIB núm. 34/2013) tenen una valoració màxima de 5 punts:
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a) Certificat de coneixement de català A1: 0,5 punts.
b) Certificat de coneixement de català A2: 1 punts.
c) Certificat de coneixement de català B1: 1,5 punts
d) Certificat de coneixement de català B2: 2 punts
e) Certificat de coneixement de català C1: 3 punts.
f) Certificat de coneixement de català C2: 4 punts.
g) Certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA): 1 punt.
TOTAL APARTAT

4.2. Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat LA, en què la puntuació s’acumula a la d’un altre certificat que s’aporti. Si es presenta
només el certificat LA, es valora amb 1 punt.

5. Coneixements orals i escrits de llengües estrangeres (màxim, 3 punts)

5.1. Els certificats de llengües estrangeres emesos per una escola oficial d’idiomes o per una universitat es valoren
així:

a) Certificat de coneixements A1: 0,75 puntos.
b) Certificat de coneixements A2: 1 punto.
c) Certificat de coneixements B1: 1,25 puntos.
d) Certificat de coneixements B2: 1,5 puntos.
e) Certificat de coneixements C1: 1,75 puntos.
f) Certificat de coneixements C2: 2 puntos.

TOTAL APARTAT

5.2. Es pot valorar més d’un idioma; no obstant això, només es té en consideració el certificat del nivell més alt de cada idioma, fins al màxim global de 3
punts.

La documentació aportada haurà de ser original o fotocòpia compulsada, la mateixa haurà d’ajuntar-se amb l'aquest
model seguint el mateix ordre que l'establert en l'autobarem.
Marqueu la casella de la documentació aportada:
Experiència Professional
Formació continuada
Docència
Publicacions Científiques
Coneixements orals y escrits de català

La persona interessa manifesta que totes les dades aportades són certes i sol·licita participar en la fase de concurs del
procés selectiu.
En ..................... a ....... de ............ de 201

Signatura

