BAREM DE MÈRITS PER A DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA D’INFERMERIA
Activitats científiques .... Màxim 15 punts

Formació .... Màxim 30 punts
Formació universitària
Expedient acadèmic del grau d'infermeria o equivalent

Màxim 1 punt

Per cada matrícula d'honor .... 0,2 punts
Per cada excel·lent .... 0,1 punt
Per cada títol de màster universitari oficial .... 4 punts
Per cada matrícula d'honor més .... 0,2 punts
Per cada excel·lent més .... 0,1 punt
Doctorat .... 5 punts
Cum laude més …. 1 punt
Premi extraordinari de doctorat més …. 1 punt

Per cada títol d'infermera/a especialista (Salut mental, geriàtrica, treball, cures medicoquirúrgiques, familiar i comunitària,
pediatria) .... 4 punts
Per cada títol destacat amb menció més …. 0,3 punts
Per cada títol destacat amb menció especial més …. 0,5 punts
Per cada títol amb menció extraordinària més …. 1 punt
Formació contínua:
Per cada títol de màster professionalitzador (títol propi) .... 4 punts
Per cada diploma de postgrau professionalitzador (títol propi) .... 2 punts
Per cada diploma d'acreditació .... 1 punt
Per cada diploma d'acreditació avançada .... 2 punts
Per cada estada formativa/recerca igual o superior a 4 setmanes .... 1 punt
Per cada formació en servei intercentre igual o superior a 3 dies, inferior a 4 setmanes .... 0,1 punts
Cursos, tallers, seminaris i jornades .... màxim 8 punts
Cursos, tallers, seminaris (presencials i a distància) i cursos en jornades: amb aprofitament .... 0,01 punt/hora
Cursos, tallers i seminaris (presencials): sense aprofitament .... 0,005 punts/hora

Experiència professional .... Màxim 50 punts
Institut Català de la Salut i/o Serveis de Salut del Sistema Nacional de Salut .... 0,30 punts/mes
Centres sanitaris del SISCAT o cooperació al desenvolupament o ajuda humanitària a l'àmbit de la salut ….0,20 punts/mes
Altres administracions públiques i centres assistencials universitaris .... 0,20 punts/mes

Docència .... Màxim 20 punts
1 any acadèmic equival a 5 mesos o 500 h, en cas de constar menys mesos o hores en el certificat emès
per la Universitat/Unitat docent, es fa la part proporcional.
Catedràtic, titular, agregat, associat o col·laborador, com a professor del grau o equivalent .... 3 punt/any acadèmic
Per cada màster oficial, programa de doctorat i programa de formació teòrica de l'especialitat, com a docent .... 3 punts
Per cada any com a tutor en l'especialitat de ciències de la salut d'infermeria .... 1 punt
Per cada any com a col·laborador docent .... 0,5 punts/any acadèmic
Coordinador docent …. 0,2 punts/any acadèmic
Tutor de pràctiques: d'alumnes d'infermeria de grau i postgrau en centres assistencials amb conveni
amb la universitat per l'activitat …. 0,5 punts/any acadèmic
Direcció de tesis doctorals …. 1 punt/cada
Direcció de tesis doctoral codirigida o en fase de desenvolupament .... 0,5 punts/cada

Formació contínua …. Màxim 10 punts
Docent en màster i postgrau en activitats de formació contínua .... 3 punts/cada
Docent de formació contínua ICS, EAP, SNS o equivalents .... 0,1 punts/h, màxim 3 punts/curs
Docent de formació contínua acreditada .... 0,1 punts/h, màxim 3 punts/curs

Projectes de recerca aprovat per un CEIC (Comitè Ètic d'Investigació Clínica) o amb finançament o beca:
Investigador principal .... 2 punt/cada
Investigador col·laborador/de camp .... 0,5 punts
Article original o de revisió en revistes científiques:
1r autor .... 1 punt/cada
Altres autors .... 0,5 punts/cada
Publicació de llibre:
Autor principal, editor, director o coordinador de l'obra .... 1,5 punt/cada
Autor de capítol/s d'un mateix llibre 0,3 punts/cada, màxim .... 1,5 punts
Autor de capítol/s de llibres .... 0,5 punt/cada
Participació i col·laboració científiques:
Revisor (Peer-reviewer) de revista científica .... 0,1 punt/cada
Autor de comentaris crítics (critica appraisal) d'articles en revistes científiques .... 0,1 punt/cada
Congressos i jornades:
Conferència .... 0,5 punts/cada
Conferència internacional .... 0,6 punts/cada
Ponència .... 0,5 punts/cada
Ponència internacional .... 0,6 punts/cada
Moderador taula rodona .... 0,05 punts/cada
Comunicació oral .... 0,3 punts/cada
Comunicació oral internacional o premiada .... 0,4 punts/cada
Pòster .... 0,1 punts/cada
Pòster internacional o premiat .... 0,2 punts/cada
Gestió del coneixement i innovació: contribució a la normalització i activitat de suport a la pràctica assistencial:
Col·laboració en l'elaboració de: protocols, procediments, plans de cures, rutes assistencials, guies o altres estàndards a
l’SNS .... 0,3 punts/cada
Col·laboració en la revisió o actualització de: protocols, procediments, plans de cures, rutes assistencials,
guies o altres estàndards a l’SNS .... 0,1 punts/cada
Participació activa/col·laboració en projectes institucionals (corporatius, territorials o locals) a l’SNS .... 0,3 punts/cada
Projectes d'innovació:
Aprovats per la direcció …. 3 punts/cada
Amb finançament o és director o cap del projecte o és internacional .... 2 punts/cada
Registre:
Patents registrades .... 5 punt/cada
Obres científiques amb registre de propietat intel·lectual .... 1 punts/cada

Subtotal .... 115
Puntuació màxima .... 100
Altres mèrits addicionals …. Màxim 20 punts
Superar fase oposició en convocatòria anterior de l'ICS de la mateixa categoria i especialitat .... 5 punts
Coneixement de la llengua catalana de nivell superior al requerit …. 5 punts
Coneixement de la llengua anglesa …. 5 punts màxim
First Certificate in English (FCE) GESE 7,8 i 9. Nivell B2 del Consell d'Europa .... 1 punt
Certificate in Advanced English (CAE) GESE 10 i 11. Nivell C1 del Consell d'Europa .... 2 punts
Certificate of Proficiency in English (CPE) GESE 12. Nivell C2 del Consell d'Europa .... 5 punts
ACTIC (només puntua el nivell més alt): 5 punts màxim
Nivell bàsic .... 1 punt
Nivell mitjà .... 2 punts
Nivell superior .... 5 punts

Total .... 120

Puntuació màxima .... 100

