REGISTRE

AUTOBAREM INFERMER / INFERMERA OBSTÈTRIC / OBSTÈTRICA –
GINECOLÒGIC / GINECOLÒGICA ( BOIB 87, 14/07/18)

NOM I LLINATGES
:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
D.N.I
:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Experiència professional (màxim, 55 punts)

1. Es computa els mèrits que els aspirants tenguin reconeguts fins a la data final del termini per presentar sol·licituds (
14/08/18) 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: 0,23
punts.
1.2) 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: 0,115 punts.
1.3) 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: 0,23 punts.
1.4) Per cada mes de servei prestat en el model tradicional de quota o de zona en la mateixa categoría que aquella a què
s’opta: 0,172 punts.
1.5) Per cada mes de servei prestat en centres sanitaris privats de la Unió Europea en la mateixa categoría que aquella a què
s’opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,046 (màxim 5,5 punts).Juntament emb el certificat de serveis prestats
cal aportar la vida laboral de la Seguretat Social i els contractes de treball.
1.6) Per cada mes de serveis prestats en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral
en la mateixa categoría que aquella a què s’opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,172 punts.
1.7) Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut es
valoraran: 0,23 punts.

TOTAL APARTAT

1.2. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:
- La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l’integren és de 55 punts.
- Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d’un dels subapartats que l’integren.

AUTOBAREM

TRIBUNA

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement (màxim, 40 punts)

2.1. Formació reglada / Expedient acadèmic
2.1.1 La nota d’expedient acadèmic per obtenir el títol que habilita per exercir la professió es valora de manera proporcional a la nota mitjana obtinguda.
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 la nota mitjana. 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.

AUTOBAREM

TRIBUNAL

TOTAL SUBAPARTAT

2.2. Formació continuada
2.2.1. Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que
estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a què s'opta, d'acord amb els criteris següents:
2.2.1.1. 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):
2.2.1.1.1. Han d'estar 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 als materials de promoció o certificació
d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
2.2.1.1.2. Han d'haver estat donades per alguna universitat, la qual cosa ha de constar al certificat corresponent.
2.2.1.2. 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:
2.2.1.2.1. Han d'estar 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 als materials de promoció o certificació
d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
2.2.1.2.2. Han d'haver estat organitzades o donades 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), la qual cosa ha d'acreditar-se al
certificat corresponent.
2.2.1.2.3. Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin donat en virtut de convenis subscrits
amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, la qual cosa ha de
constar al certificat corresponent.
2.2.1.2.4. Activitats dutes a terme en virtut dels acords de formació continuada a les administracions públiques i que estiguin organitzades per
qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit els esmentats acords.
2.2.2. A efectes del que disposen els apartats anteriors, les activitats formatives sobre ciències de la salut són les relacionades amb les àrees
temàtiques següents: salut pública, investigació, pràctica clínica, gestió sanitària, qualitat i docència.
2.2.3. Els diplomes o certificats que es refereixin a aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,026 punts per cada crèdit CFC
(Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària) i a raó
de 0,065 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits). Si al 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 figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració
es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.
2.2.4. Es valoren a raó de 0,0026 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
investigació sobre les 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 què s'opta.
Nota: es valoren sempre que hagin estat organitzades o donades 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), la qual cosa ha d'acreditar-se al certificat
corresponent.
AUTOBAREM
TOTAL SUBAPARTAT

TRIBUNAL

2.3. Formació postgraduada:

AUTOBARE

TRIBUNAL

2.3.1. Per tenir el grau de doctor: 11,7 punts.
2.3.2. Per haver aconseguit el diploma d'estudis avançats (DEA) o de suficiència investigadora en el supòsit de no
haver obtingut el títol de doctor: 3,9 punts.
2.3.3. Els títols de màster oficials universitaris que estiguin relacionats directament amb el contingut de les
categoria a la que s'opta es valoren així:
2.3.3.1. 0,070 per cada crèdit ECTS.
2.3.3.2. 0,028 per cada crèdit LRU.
Si en el títol no s’especifica el tipus de crèdit es computarà com a crèdit LRU.
2.3.4. Els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista
universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a què
s'opta es valoren a raó de 0,026 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,065 punts
per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores lectives. Si al 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 figuren simultàniament
crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora
aquesta activitat. Si en un mateix document figuren crèdits LRU i/o ECTS es té en compte la puntuació més
favorable al candidat.
2.4. Docència
2.4.1. Per cada hora acreditada de docència donada en qualsevol de les activitats formatives a què es refereix
l'apartat 1.2.a: 0,0078 punts.
2.4.1.1.Els candidats que hagin donat hores de docència en cursos formatius sobre ciències de la salut
posteriors a l'1 de gener de 2004 han dejustificar que els esmentats cursos estan acreditats per la Comissió de
Formació Continuada de les Professions Sanitàries. Aquesta acreditació ha de complir els criteris de la
normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut als materials de promoció o
certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el
text i el nombre de crèdits.
2.4.1.2. Igualment per cada hora de docència donada en l'àmbit universitari. Si la docència donada s'explica
per hores, aquesta no es pot computar a cap dels dos apartats següents.
2.4.2. Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de docent en ciències de la salut en l'àmbit universitari a
temps complet: 2,7 punts.
2.4.3. Per cada hora com a docent en ciències de la salut en l'àmbit universitari que no sigui a temps complet:
0,0026 punts.
2.4.4. Per tutoritzar pràctiques de la categoria a què s'opta: 0,0013 punts per cada hora.
2.4.5. Per donar docència en l'àmbit universitari en els nivells de càtedra o com a professor titular amb plaça
vinculada al servei de Salut o amb activitat simultània en l'esmentat ens, o com a professor associat amb plaça
assistencial en actiu o amb activitat simultània en el servei de salut corresponent: 0,0026 punts per cada hora.

AUTOBAREM
TOTAL SUBAPARTAT

TRIBUNAL

2.5. Activitats científiques i de difusió del coneixement
2.5.1) Llibres de caràcter científic relacionats directament amb el contengut de la categoria a la qual s’opta i que
tenguin ISBN i dipòsit legal:
2.5.1.1) Per cada llibre complet: 1,3 punts

3. Coneixements
orals i escrits de català (màxim 5 punts)
2.5.1.2) Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: 0,026 punts (màxim, tres capítols per llibre).

AUTOBARE

v
v

2.5.2) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats directament amb el contengut de la
categoria a la qual s’opta:
2.5.2.1) Per cada publicació en una revista indexada en el JCR i/o en el SJR: 1,04 punts.
2.5.2.2) Per cada publicació en una revista no indexada de tiratge estatal o internacional: 0,78 punts.
2.5.3) Ponències, comunicacions, coordinacions de taula i pertinença a comitès científics:
2.5.3.1) Per cada ponència presentada en congressos, reunions científiques o activitats formatives en matèria de
ciències de la salut i acreditades degudament (d’acord amb l’apartat de formació continuada) relacionada
directament amb el contengut de la categoria a la qual s’opta:
- Congrés o reunió científica d’àmbit internacional o estatal: 0,39 punts.
- Congrés o reunió científica d’àmbit autonòmic: 0,195 punts.
2.5.3.2) Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions científiques i que estigui relacionat
directament amb el contengut de la categoria a la qual s’opta:
- Congrés o reunió científica d’àmbit internacional o estatal: 0,26 punts
- Congrés o reunió científica d’àmbit autonòmic: 0,13 punts.
2.5.3.3) Per pertànyer a algun comitè científic o coordinar/moderar una taula i que estigui relacionat directament
amb el contengut de la categoria a la qual s’opta:
- Congrés o reunió científica d’àmbit internacional o estatal: 0,3 punts.
- Congrés o reunió científica d’àmbit autonòmic: 0,15 punts.
2.5.4) 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, d’1 d’octubre:
1) Com a investigador principal: 3,9 punts.
2) Com a investigador col·laborador: 1,95 punts.
3) Com a investigador de camp no remunerat (no essent membre de l’equip): 0,39 punts.

TOTAL SUBAPARTAT

v

TRIBUNAL

3. Coneixements orals i escrits de català (5 punts)
3.1. 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 qual es determinen els títols, diplomes i
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:

AUTOBAREM

TRIBUNAL

a) Certificat de coneixement de català A1: 0,5 punts.
b) Certificat de coneixement de català A2: 1 punt.
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: 1 punt.
TOTAL APARTAT

Es valora només un certificat. En el cas que hi hagi dubtes sobre la validesa d’algun certificat o sobre la puntuació que cal atorgar-hi, es pot sol·licitar un informe
a la Direcció de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura.

4.1. Els certificats de llengües estrangeres emesos per escoles oficials d’idiomes o universitats es valoren així:

AUTOBAREM

TRIBUNAL

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

TOTAL APARTAT

4.2. 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

