Guia informativa
Carrera professional ICS
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El model de carrera professional de l’Institut Català de la Salut està configurat pel marc que
estableix el II Acord de condicions de treball del personal estatutari de l’ICS del 19 de juliol
de 2006 i la Comissió de Seguiment d’aquest mateix Acord.
Aquesta guia recull informació pràctica sobre els requisits de temps de serveis prestats i de
puntuació mínima per nivell i grup professional i també sobre la valoració dels factors de
formació, docència i recerca.
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PERSONAL TITULAT SUPERIOR I DIPLOMAT SANITARI
Anys de serveis prestats necessaris i puntuació mínima per nivell i grup professional:
Puntuació mínima (crèdits)
Nivell

Anys

Diplomats sanitaris
(inclou treballadors-es socials)

=>5
més =>11

1
2
3
4

=>18
=>25

Titulats superiors sanitaris

40
55
70
90

40
65
90
110

Puntuació màxima per factor:
Personal titulat superior sanitari d’atenció primària i àmbit hospitalari
Formació*

15

Docència

10

Recerca

20
55

Qualitat assistencial
Interrelació amb l’usuari
Treball en equip
Compromís amb l’organització
Total crèdits
Activitat
professional

DPO
QÜESTIONARI COMPETÈNCIES CIT

7,5
7,5

15

QÜESTIONARI COMPETÈNCIES CIT

20
135

Personal diplomat sanitari d’AP no adscrit a EAP i d’àmbit hospitalari sense qüestionari específic assignat
Formació*
Docència
Recerca
Qualitat assistencial
Interrelació amb l’usuari
Treball en equip
Compromís amb l’organització
Total crèdits
Activitat professional

20
10
10
55

DPO
QÜESTIONARI COMPETÈNCIES CIT

10
10

20

QÜESTIONARI COMPETÈNCIES CIT

20
135

Personal diplomat d’infermeria d’equips d’atenció primària
Formació*
Docència
Recerca

20
10
10
DPO

Qualitat assistencial
Capacitat d’interrelació amb els usuaris
Activitat
QÜESTIONARI
Capacitat de treball en equip
professional
COMPETÈNCIES
Gestió del coneixement infermer
QCinfAP
Concepció ètica, legal i dels valors de l’aportació infermera
QÜESTIONARI
Compromís amb
COMPETÈNCIES
l’organització
QCinfAP
Total crèdits

55
5
5
5
5

20

20
135

* Formació és l’únic factor que requereix l’acreditació d’una puntuació mínima de 5 crèdits al subapartat de
Formació continuada
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Personal diplomat sanitari de l’àmbit hospitalari
Formació
Docència
Recerca

1

20
10
10
DPO

Qualitat assistencial

20

Competències professionals:
 Tenir cura
 Valorar, diagnosticar i abordar situacions canviants
Activitat
QÜESTIONARI
pacient a complir amb el tractament i fer-lo
professional COMPETÈNCIES  Ajudar al
2
partícip
COM-VA
 Contribuir a garantir la seguretat i el procés assistencial
 Facilitar el procés d’adaptació / afrontament
 Treball en equip i adaptar-se a un entorn canviant
Compromís amb l’organització QÜESTIONARI COMPETÈNCIES COM-VA

55

20

Total crèdits
1

2

135

Formació és l’únic factor que requereix l’acreditació d’una puntuació mínima de 5 crèdits al subapartat de
Formació continuada
COM-VA llevadores: aquesta competència no es considera a l’efecte d’assignació de crèdits per carrera
professional i el qüestionari inclou una 6a competència: Donar assistència al part i puerperi

PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS I FP SANITÀRIA
Anys de serveis prestats necessaris i puntuació mínima per nivell:
Nivell

Anys

Puntuació mínima (crèdits)

1

=>5

35

2

=>11

50

3

=>18

60

4

=>25

80

Puntuació màxima per factor:
Personal de gestió i serveis i FP sanitària
Formació*
Docència / Recerca / altres
Qualitat assistencial
Interrelació amb
Activitat professional
l’usuari
Treball en equip
Compromís amb l’organització
Total crèdits

20
5
DPO
QÜESTIONARI COMPETÈNCIES CIT-V

55
10

75

10
QÜESTIONARI COMPETÈNCIES CIT-V

20
120

* Formació és l’únic factor que requereix l’acreditació d’una puntuació mínima de 5 crèdits al subapartat de
Formació continuada
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FORMACIÓ
FORMACIÓ CONTINUADA
Tipologia de les activitats formatives valorables en l’agrupació Formació continuada:







Cursos, tallers, jornades i sessions clíniques
Jornades i sessions clíniques
Postgraus i mestratges de títols propis
Diploma de Sanitat
Certificats habilitants
Títols oficials d’idiomes

Cursos, tallers, jornades i sessions clíniques relacionats amb la categoria i/o àmbit de treball.
Durada mínima: 1 hora si són impartits per l’ICS o l’IES i 4 hores si són fets per altres organismes.
Jornades i sessions clíniques: només són valorables les acreditades pels òrgans acreditadors del
Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries o pels òrgans acreditadors del
Sistema Nacional de Salud.
Els cursos, tallers, sessions clíniques i jornades que siguin acreditats pel Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries o bé pels òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud,
hauran de disposar del número de resolució acreditativa.
Cursos i tallers online o a distància: només són valorables amb certificat d’aprofitament.
Valoració* dels cursos, tallers, jornades i sessions clíniques:
Els presencials i per videoconferència: 0,08 crèdits per hora.
Els fets a distància / on-line amb aprofitament: 0,06 crèdits per hora.
Els semi-presencials / on-line semipresencials: proporcionalment i, si no s’especifica quin temps
és presencial i quin a distància, es valora el 100% com a distància, sempre que hi hagi aprofitament.
*Des del 2016 en el cas de les sessions clíniques.
Temàtica
Específica: l’aplicable a la formació relacionada amb el lloc, la categoria o grup professional. Es valora
sense més limitació que la puntuació màxima valorable del factor formació:
15 crèdits (titulats superiors sanitaris) i 20 crèdits (resta de grups professionals)
Transversal: es valora amb un límit, el 50% del màxim computable en el factor Formació:
Titulats superiors sanitaris: 7,5 crèdits sobre 15.
Resta de grups professionals: 10 crèdits sobre 20.
Es consideren temàtiques transversals:
Prevenció de riscos, ofimàtica, idiomes, normativa bàsica i organització del sistema
sanitari, administració i gestió sanitàries, comunicació, qualitat i millora personal/
desenvolupament.
Hi ha, però, casos en què una temàtica transversal pot considerar-se específica per
algunes categories o grups professionals, per exemple: Prevenció de riscos per al
personal de les Unitats Bàsiques de Prevenció.
No es valoren:
Els cursos impartits i acreditats per departaments i/o serveis sanitaris.
Els cursos de formació per a l’obtenció d’un títol oficial d’idioma (sí es valora el títol oficial).
Les estades formatives.
L’assistència a congressos/meetings, conferències, seminaris, jornades no acreditades, xerrades/
col·loquis/taules rodones.
Carnets professionals.
Certificats habilitants: prova ACOE/ECOE; ACTIC; habilitacions logopeda, metge de família;
dir./supervisor, operador d'instal·lacions de RX; supervisor, operador d’instal·lacions radioactives.
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Tipologia, segons el gestor de currículum, i valoració
Cursos, tallers
Valoració*
Durada
Crèdits

Subtipus

Modalitat

Curs
Taller

Presencial,
Videoconferència
Semipresencial,
Online semi- presencial
Online, a distància

1 hora

0,08

1 hora

0,08 part presencial
0,06 part a distància

1 hora

0,06

Computa a
agrupació

Formació
continuada

* Els cursos i tallers de formació continuada es valoren a partir d’una durada mínima:
1 hora si són impartits per l’ICS o l’IES i 4 hores si són fets per altres organismes

Jornades
Valoració

Subtipus

Modalitat

Jornada

Presencial,
Videoconferència

Durada*

Crèdits

1 hora

0,08

Computa a
agrupació
Formació
continuada

*Les jornades es valoren a partir d’una durada mínima (4 hores), només si estan acreditades pels organismes
acreditadors oficials.

Sessions clíniques
Valoració

Subtipus

Modalitat

Sessió clínica

Presencial
Videoconferència

Durada*

Crèdits

1 hora

0,08

Computa a
agrupació
Formació
continuada

* L’assistència a sessions clíniques es valora a partir d’una durada mínima:
1 hora les de centres de l’ICS i 4 hores les d’altres institucions sanitàries

Mestratges i postgraus (títols propis)*
Poden ser impartits per la universitat o per altres entitats públiques o privades amb acreditació.
Valoració
Durada
Crèdits

Computa a
agrupació:

Presencial, Semipresencial
Online, Distància

0,08 crèdits x hora
Màxim: 4 crèdits

Formació
continuada

Presencial, Semipresencial
Online, Distància

0,08 crèdits x hora
Màxim: 6 crèdits

Formació
continuada

Tipus

Nivell

Modalitat

Mestratges i
postgraus
(títols propis)

Postgrau

Mestratges i
postgraus
(títols propis)

Mestratge

*Computen en l’agrupació Formació continuada, però poden generar un «bonus»:
En cas que en assolir un nivell de carrera s’obtingui en la puntuació global un nombre de crèdits
superior al mínim exigit pel nivell sol·licitat, la part d’aquests crèdits que correspongui a un postgrau
o mestratge de títol propi es convertirà en un bonus que, independentment de la data de meritació,
podrà computar com a crèdits, en el següent canvi de nivell que es sol·liciti, del bloc general de
Formació (no en el de Formació continuada, per la qual cosa no es tenen en compte per al mínim de
5 crèdits de formació continuada que cal acreditar).
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Diploma de Sanitat
Es valora amb 6 crèdits (300 hores), o els crèdits proporcionals si la durada es inferior. Computa a
l’agrupació de formació continuada.
Grup
professional

Tipus
Diploma de
Sanitat

Facultatius
Diplomats

Valoració
Durada
Crèdits

Modalitat
Presencial, Semipresencial
Online, Distància

300 hores
<300 hores

Computa a
agrupació:

6
Proporcionals

Formació
continuada

Certificats habilitants
Es valoren les titulacions de Medicina del Treball i d’ATS d’empresa al personal diplomat d’infermeria.
Els títols de Prevenció de riscos es valoren a tot el personal, llevat que siguin un requisit per exercir la
categoria.
Subtipus

Nivell

Categoria

Valoració
Crèdits

Computa a
agrupació:

Capacitació en Medicina del
Treball per a ATS/DUI

Diploma,
Postgrau,
Mestratge

Diplomats d’infermeria
Especialistes d’infermeria

4

Formació
continuada

Categoria

Valoració
Crèdits

Computa a
agrupació:

Diploma d’ATS d’empresa

-

Subtipus

Nivell
-

Tècnic de PRL nivell bàsic
Tècnic de PRL nivell intermedi
Tècnic de PRL nivell superior

Diploma, Postgrau,
Mestratge
Diploma, Postgrau,
Mestratge

Especialitats PRL no
obligatòries

-

2,5
Totes¹

4

Totes²

6

Totes³

2

Formació
continuada

¹ Llevat tècnics nivells intermedi i superior
² Llevat tècnics nivells intermedi i superior
³ Llevat tècnics nivell superior
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SGRH – Gestor de currículum
Configuració de les combinacions Organisme – Acreditació valorables per carrera professional dins
l’agrupació Formació continuada:

Cursos, tallers. Combinacions valorables:
Organisme

Acreditació

Universitat

Administració pública estatal o autonòmica
Autoritzada o declarada d’interès sanitari
El mateix organisme que imparteix
Entitats europees o internacionals
Òrgans acreditadors de Formació continuada no sanitària

Altres entitats
Entitats del sector sanitari
Escoles de negocis

Administració pública estatal o autonòmica
AFEDAP (FFC / AFCAP)
FORCEM, FSE, ...
Òrgans acreditadors de Formació continuada no sanitària
Universitat

Organitzacions sindicals
Col·legis professionals

Administració local
Admin. públ. estatal o autonòmica

Administració pública estatal o autonòmica
AFEDAP (FFC / AFCAP)
Autoritzada o declarada d’interès sanitari
FORCEM, FSE, ...
Òrgans acreditadors de Formació continuada no sanitària
Universitat
Administració pública estatal o autonòmica
Autoritzada o declarada d’interès sanitari
El mateix organisme que imparteix
Entitats europees o internacionals
Òrgans acreditadors de Formació continuada no sanitària
Universitat
Administració pública estatal o autonòmica
El mateix organisme que imparteix

Centres docents oficials

Entitats europees o internacionals
Òrgans acreditadors de Formació continuada no sanitària
Universitat

Agències i/o fundacions públiques

Administració pública estatal o autonòmica
AFEDAP (FFC / AFCAP)
El mateix organisme que imparteix
Entitats europees o internacionals
FORCEM, FSE, ...
Òrgans acreditadors de Formació continuada no sanitària
Universitat

Agències i/o fundacions privades

Administració pública estatal o autonòmica
AFEDAP (FFC / AFCAP)
FORCEM, FSE, ...
Òrgans acreditadors de Formació continuada no sanitària
Universitat

Universitat
Admin. pública estatal o autonòmica
Administració local
Agències i/o fundacions privades
Agències i/o fundacions públiques
Altres entitats
Centres docents oficials
Col·legis professionals
Entitats sector sanitari
Escoles de negocis
Organitzacions sindicals

Òrgans acreditadors del SNS
Òrgans acreditadors del Consell Català de FC de les professions sanitàries
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Organisme

Acreditació

ICS/IES

Administració pública estatal o autonòmica
Autoritzada o declarada d’interès sanitari
El mateix organisme que imparteix
Entitats europees o internacionals
Òrgans acreditadors de Formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de FC de les professions sanitàries
Òrgans acreditadors del SNS
Universitat

Jornades. Combinacions valorables:
Organisme

Acreditació

Admin. públ. est. o autonòmica
Administració local
Agències i/o fund. privades
Agències i/o fund. públiques
Altres entitats
Centres docents oficials
Col·legis professionals
Entitats sector sanitari
Escoles de negocis
ICS/IES i equivalents
Organitzacions sindicals
Universitat

Òrgans acreditadors del Consell Català de FC de les professions sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salut

Sessions clíniques. Combinacions valorables:
Organisme
Institució sanitària
2
ICS/IES
1

2

Acreditació
1

Òrgans acreditadors del Consell Català de FC de les professions sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salut

Durada mínima valorable: 4 hores
Durada mínima valorable: 1 hora

Mestratges i postgraus (títols propis). Combinacions valorables:
Organisme

Acreditació

Universitat

Admin. pública estatal o autonòmica
El mateix organisme
Òrgans acreditadors de Formació Continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de FC de les professions sanitàries
Òrgans acreditadors del SNS

Admin. públ. est. o autonòmica
Agències i/o fund. privades
Agències i/o fund. publiques
Altres entitats
Escoles de negocis

Universitat

Fundacions amb conveni amb la
Universitat

Admin. pública estatal o autonòmica
El mateix organisme
Òrgans acreditadors de Formació Continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de FC de les professions sanitàries
Òrgans acreditadors del SNS
Universitat
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Organisme
Admin. públ. est. o autonòm.
Agències i/o fund. publiques

Acreditació
Admin. pública estatal o autonòmica
Òrgans acreditadors del SNS
Òrgans acreditadors del Consell Català de FC de les professions sanitàries
Òrgans acreditadors de Formació Continuada no sanitària
El mateix organisme

Agències i/o fund. privades
Altres entitats

Admin. pública estatal o autonòmica
Òrgans acreditadors del SNS
Òrgans acreditadors del Consell Català de FC de les professions sanitàries
Òrgans acreditadors de Formació Continuada no sanitària

Escoles de negocis

Admin. pública estatal o autonòmica
Òrgans acreditadors del SNS
Òrgans acreditadors del Consell Català de FC de les professions sanitàries
Òrgans acreditadors de Formació Continuada no sanitària
FORCEM, FSE, ...
AFEDAP (FFC / AFCAP)

Diploma de Sanitat. Combinacions valorables:
Organisme
ICS / IES i equivalents
Admin. públ. estatal o autonòmica

Acreditació
El mateix organisme

Certificats habilitants
Capacitació en Medicina del Treball per a ATS/DUI.
Diploma d'ATS d'empresa.
Formació de tècnic de prevenció de nivell bàsic (RD 39/1997).
Formació de tècnic de prevenció de nivell intermedi (RD 39/1997).
Formació de tècnic de prevenció de nivell superior (RD 39/1997).
Especialitats de prevenció de riscos laborals (RD 39/1997).
Combinacions valorables:
Organisme
Admin. pública estatal o autonòmica
Universitat
Altres entitats

Acreditació
El mateix organisme
Admin. pública estatal o autonòmica
Universitat
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Títols oficials d’idiomes
Els idiomes es consideren formació transversal. La seva valoració, per tant, es limita a un còmput màxim
equivalent al 50% de la puntuació total de la formació continuada per a cada grup:
- Facultatius:
15 x 50% = 7,5 crèdits
- Resta de personal: 20 x 50% = 10 crèdits
Quan un professional acrediti diferents nivells d’un mateix idioma, se li valorarà el nivell més alt.

Tipus

Subtipus

Grup
professional

Valoració
Crèdits

Aux. d’inf, Suport, Ofici

2

Resta grups

0

Aux d’inf,
Tècnic especialista
Suport, Ofici

2

Resta grups

0

D

Tots

2

Llenguatge
administratiu (1)

Tots

4,8

Llenguatge jurídic (1)

Tots

4,8

Llenguatge comercial

Tots

3,2

Correcció de textos (1)

Tots

3,2

B1, B2

Tots

2

C1, C2

Tots

3

Nivell

Computa a:

B

C

Català
Títols
oficials
d’idiomes

(1)

Anglès
Francès
Alemany

(1)

Formació
continuada

Cursos específics de català: la valoració és la que correspon a la seva durada (0,08 crèdits/hora)
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FORMACIÓ
FORMACIÓ REGLADA
Tipologia, segons el gestor de currículum, i valoració
Dades acadèmiques – Curs d’anivellació ATS-DI:
Grup
Nivell
professional

Valoració
Crèdits

Computa a
l’agrupació
Formació
Anivellació ATS-DI
Diplomats
2
continuada*
*És una excepció: tot i estar classificat a Currículum a l’apartat Dades acadèmiques, per carrera és
valorable dins l’agrupació Formació continuada

Dades acadèmiques – Estudis de doctorat:
Nivell
Doctorat

Grup
classificació
Grups A
Grup Diplomats

Valoració
Crèdits

Computa a
l’agrupació

8

Formació reglada

No es valoren:
Els cursos de doctorat i la suficiència investigadora.

Dades acadèmiques – Títol acadèmic oficial - Especialitat Ciències de la Salut - Infermeria:
Valoració
Grup
Computa a
Nivell
professional
l’agrupació
Crèdits
Especialitat Ciències de la Salut
Diplomats
8
Formació reglada
(no obligatòria)
d’infermeria

Dades acadèmiques – Màster Universitari EEES
Nivell
Màster Universitari EEES*

Grup
professional

Valoració
Crèdits

Computa a
l’agrupació

Tots

6

Formació reglada

*Espai Europeu d’Educació Superior
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DOCÈNCIA
DOCÈNCIA DE FORMACIÓ REGLADA – Computable dins l’agrupació Docència de formació reglada
Tipologia, segons el gestor de currículum, i valoració
-Nivells Tècnic Grau Mig i Tècnic Grau Superior:
Nivell
docència

Modalitat

Tècnic
grau mig

Presencial

Tècnic grau
superior

Presencial

Rol docent
Professor-a
Tutor-a en pràctiques
Professor-a
Tutor-a en pràctiques

Grup de
classificació
A*, B
A*, B, C, D
A*, B
A*, B, C, D

Valoració1
Crèdits
Temps
0,20
1
1

10 hores
1 mes
1 any

0,20
1
1

10 hores
1 mes
1 any

* Excepció: Personal facultatiu, al qual se li valora la docència impartida a facultatius (pregrau i postgrau)

Configuració a Currículum de les combinacions Organisme – Acreditació valorables:
Organisme
Acreditació
Administració pública estatal o autonòmica
Administració pública estatal o autonòmica
El mateix organisme
Administració pública estatal o autonòmica
Centres docents oficials
El mateix organisme
Altres entitats
Administració pública estatal o autonòmica
-Nivell Diplomatura: Es valora als grups de classificació A i B.
Classes presencials, rols professor-a, professor-a titular, associat-ada i col·laborador-a: computen per
hores lectives – a partir de 10 hores i per mesos.
Rols professor-a de pràctiques, tutor-a de pràctiques i col·laborador-a docent: Computen per anys
acadèmics o part proporcional si la durada és inferior, i en funció del rol.
Nivell
docència

Modalitat

Rol docent
Catedràtic-a
Professor-a titular / professor-a
Professor-a agregat-ada
Professor-a col·laborador-a

Diplomatura

Grup de
classificació
A,B

Valoració2
Crèdits
Temps
1
1 any
0,20

10 hores

1

1 mes

1
1
1

1 any
1 any
1 any

A*, B

Presencial Professor-a associat-ada <9 hores
Professor-a associat-ada >9 hores

Professor-a en pràctiques
Tutor-a en pràctiques
Col·laborador-a docent

A*, B
A*, B
A*, B

* Excepció: Personal facultatiu, al qual se li valora la docència impartida a facultatius (pregrau i postgrau)

1
2

Els períodes inferiors a 1 any acadèmic es valoren proporcionalment
Els períodes inferiors a 1 any acadèmic es valoren proporcionalment
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-Nivell Llicenciatura: Es valora al grup A.
Classes presencials amb diferents rols. Computen per any acadèmic o part proporcional si la durada
és inferior, i en funció del rol.
Nivell
docència

Llicenciatura

Modalitat

Rol docent

Presencial

Catedràtic-a
Professor-a titular / professor-a
Professor-a agregat-ada
Professor-a col·laborador-a
Professor-a associat-ada <9 hores
Professor-a associat-ada >9 hores
Professor-a en pràctiques
Tutor-a en pràctiques
Col·laborador-a docent

Grup de
classificació
A

Valoració¹
Crèdits
Temps
1
1 any

A

0,75

1 any

A
A
A
A
A

0,60
0,40
0,25
0,25
0,25

1 any
1 any
1 any
1 any
1 any

-Nivells Grau i Màster EEES (Espai Europeu d’Educació Superior): Es valora als grups A i B. Classes
presencials com a professor-a, professor-a associat-ada, catedràtic-a o tutor-a de pràctiques.
Computen per anys acadèmics o part proporcional si la durada és inferior, i en funció del rol.
Nivell

Grau EEES
Màster EEES

Modalitat

Rol docent

Presencial

Catedràtic-a
Professor-a titular / professor-a
Professor-a agregat-ada
Professor-a col·laborador-a
Professor-a associat-ada >/=9 hores
Professor-a associat-ada <9 hores
Professor-a de pràctiques
Tutor-a en pràctiques
Col·laborador-a docent

Grup de
classificació
A,B

Valoració¹
Crèdits
Temps
1
1 any

A,B

0,75

1 any

A,B
A,B
A,B
A,B
A,B

0,60
0,40
0,25
0,25
0,25

1 any
1 any
1 any
1 any
1 any

-Nivell Especialitat diplomatura: Es valora a Diplomats sanitaris amb diferents rols. Són anteriors al
decret 165/2015 i a extingir els rols Tutor-a acreditat individualment o Coordinador -a d'unitat docent de
MFiC . Els rols vigents són Cap d’estudis, Coordinador-a docent en centres acreditats, Tutor-a,
Col·laborador-a docent en rotacions de residents i Docent del programa teòric de l’especialitat.
No es valoren els rols Membre de la Comissió de docència i Docent en cursos de residents.
Computa per any acadèmic o part proporcional si la durada és inferior, i per hores en el cas del rol de
Docent del programa teòric de l’especialitat.
Nivell
docència

Especialitat
diplomatura

1

Modalitat

Rol docent

Cap d’estudis
Coordinador-a docent en centres
acreditats (decret 165/2015)
Tutor-a d'especialitat acreditat/da
individualment o coordinador-a de la
unitat docent (ant. al decret 165/2015.
Presencial A extingir)
Tutor-a (decret 165/2015)
Col·laborador-a docent en rotacions de
residents (decret 165/2015)
Docent del programa teòric de
l’especialitat

Categoria

DIPLOMAT
SANITARI

Valoració¹
Crèdits
Temps
1,50
1 any
1

1 any

1

1 any

1

1 any

1

1 any

0,20

10 hores

Els períodes inferiors a 1 any acadèmic es valoren proporcionalment
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-Nivell Especialitat llicenciatura: Es valora al grup Facultatius amb diferents rols. Anteriors al decret
165/2015 i a extingir, són el rol Tutor-a acreditat o coordinador-a unitat docent de MFiC i el rol
Col·laborador-a docent en formació de postgrau i formació d'altres professionals interns o externs en
unitats especialitzades. Els rols vigents són Cap d’estudis, Coordinador-a docent en centres acreditats,
Tutor-a i Col·laborador-a docent en rotacions de residents.
No es valoren els rols Membre de la Comissió de docència i Docent en cursos de residents.
Computa per any acadèmic o part proporcional si la durada és inferior, i en funció del rol.
Nivell
docència

Especialitat
llicenciatura
C. de la Salut

Modalitat

Presencial

Rol docent
Cap d’estudis
Coordinador-a docent en centres
acreditats (decret 165/2015)
Col·laborador-a docent en rotacions
de residents. Decret 165/2015 (abans,
col·lab. docent de residents a serveis
acreditats).
Tutor-a acreditat o coordinador-a
unitat docent de MFiC (anterior al
decret 165/2015. A extingir)
Tutor-a (decret 165/2015)
Col·laborador-a docent en formació de
postgrau i formació d'altres professionals
interns o externs en unitats especialitzades
(anterior al decret 165/2015. A extingir)

Valoració1
Grup
professional Crèdits
Temps
FAC
1,50
1 any
FAC

1

1 any

FAC

1

1 any

FAC

1

1 any

FAC

1

1 any

FAC

0,25

1 any

-Nivell Doctorat: Es valora al Grup de classificació A. Classes presencials com a professor-a titular,
professor-a en pràctiques, catedràtic-a o tutor en pràctiques. Computable a partir de 10 hores
lectives i la tutoria en pràctiques per anys acadèmics.
Nivell
docència

Modalitat

Rol docent
Professor-a de pràctiques

Doctorat

1

Presencial

Professor-a titular
Catedràtic-a
Tutor-a en pràctiques

Grup de
classificació
A
A
A

Valoració¹
Crèdits
Temps
0,10
10 hores
0,50
1 mes
0,25
10 hores
1,25
1 mes
0,25
1 any

Els períodes inferiors a 1 any acadèmic es valoren proporcionalment
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DOCÈNCIA DE CERTIFICATS HABILITANTS
Computable dins l’apartat de Docència de formació continuada.
Valoració:
Nivell docència
ESO
Batxillerat
Tècnic mig
Tècnic superior
Diplomatura
Llicenciatura

Modalitat

Professor-a
Presencial

CAP1
1

Rol docent

Professor-a
Professor-a de pràctiques

Grup de
classificació
A, B, C
A, B
A, B
A, B
A, B
A
A
A

Valoració
Crèdits
Temps
0,25
10 hores
0,25
10 hores
0,25
10 hores
0,25
10 hores
0,25
10 hores
0,25
10 hores
0,25
10 hores
0,10
10 hores

Certificat d’aptitud pedagògica

Configuració a Currículum de les combinacions Organisme – Acreditació valorables:
Organisme
Acreditació
Admin. públ. estatal o aut.
Altres entitats
Universitat

El mateix organisme
Administració pública estatal o autonòmica
El mateix organisme

Unitat de Gestió del Talent i Lideratge Actualització 10/2018

Pàgina 17

DOCÈNCIA DE POSTGRAUS I MESTRATGES (TÍTOLS PROPIS) I DIPLOMA DE SANITAT
Computable dins l’apartat Docència de postgraus i mestratges.
Impartida i/o acreditada per universitats o administracions públiques, o impartida per: centres
docents oficials i fundacions amb conveni amb la universitat; per agències i/o fundacions públiques,
per agències i/o fundacions privades, escoles de negocis o altres entitats amb acreditació o
finançament de l’Administració pública o dels òrgans acreditadors oficials.
Es valora als grups de classificació A i B. Classes presencials com a profesor-a, profesor-a en
pràctiques (computable per hores, a partir de 10 hores lectives, o mesos), i tutor-a en pràctiques
(computable per anys acadèmics).
Nivell
docència

Tipus docència

Rol docent
Professor-a de pràctiques

A, B

Tutor-a de pràctiques

A, B

Professor-a

A, B

Postgrau Semipresencial
Professor-a
Mestratge

A, B

Postgrau
Mestratge

A, B

Postgrau
Mestratge

Presencial

Online
Distància

Professor-a

Valoració
Crèdits
Temps

G.P.

0,10
0,50
0,25
0,25
1,25

10 hores
1 mes
1 any
10 hores
1 mes

½: 0,25cr+½: 0,18cr

10 hores

½: 1,25cr+½: 0,90cr

1 mes

0,18
0,90

10 hores
1 mes

Configuració a Currículum de les combinacions Organisme – Acreditació valorables:
Rol Professor:
Organisme
. Admin públ. est. o aut.
. Agències i/o fund. públiques
. Centres docents oficials
. Fund. amb conveni Univ.
. Universitat

. Agències i/o fund. privades
. Altres entitats

Acreditació
Administració pública estatal o autonòmica

El mateix organisme
Òrgans acreditadors de FC no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de FC de les Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del SNS
Administració pública estatal o autonòmica
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària

Òrgans acreditadors del Consell Català de FC de les Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud

Escoles de negocis

Administració pública estatal o autonòmica
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de FC de les Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud
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Rol Professor de pràctiques:
Organisme

Acreditació

. Administració pública estatal o autonòmica
. Agències i/o fundacions públiques (incloses
les fundacions participades per l'ICS)
. Centres docents oficials
. Fundacions amb conveni amb Universitats

Administració pública estatal o autonòmica
El mateix organisme
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries

. Universitats i escoles universitàries

Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud

. Agències i/o fundacions privades
. Altres entitats

Administració pública estatal o autonòmica
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud

Rol Tutor de pràctiques
Organisme

Acreditació

. Administració pública estatal o autonòmica Administració pública estatal o autonòmica
. Agències i/o fundacions públiques (incloses
les fundacions participades per l'ICS)
. Centres docents oficials
. Fundacions amb conveni amb Universitats

El mateix organisme
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud

. Universitats i escoles universitàries

. Agències i/o fundacions privades
. Altres entitats

Administració pública estatal o autonòmica
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud

Escoles de negocis

Administració pública estatal o autonòmica
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud

Nivell
docència

Rol docent

G.P.

Tipus docència

Diploma
de Sanitat

Professor-a

Facultatius
Diplomats

Presencial
Semipresencial
Online, distància

Valoració
Crèdits
0,25
½: 0,25cr + ½: 0,18cr
0,18

Temps
10 hores
10 hores
10 hores

Configuració a Currículum de les combinacions Organisme – Acreditació valorables:
Organisme

Acreditació

Administració pública estatal o autonòmica
El mateix organisme
ICS / IES i equivalents
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DOCÈNCIA DE FORMACIÓ CONTINUADA
Característiques
La docència de formació continuada es valora a partir de les 10 hores lectives.
En el cas dels diplomats sanitaris, es valora per blocs de 10 hores i no computen les fraccions.
La valoració es fa en funció de la modalitat:
Presencial (10 hores=0,25 crèdits),
On-line/distància (10 hores=0,18 crèdits) o
Semi-presencial (50% com a presencial i 50% com a no presencial).
Rols docents: professor, tutor i coordinador.
Nivell
docència
-

Tipus docència

Valoració

Rol docent

Presencial
Semipresencial

Professor-a
Professor-a
Professor-a
Online / A distància Tutor-a
Coordinador-a

Crèdits

Temps

0,25
½: 0,25 + ½: 0,18
0,18
0,18
0,18

10 hores
10 hores
10 hores
10 hores
10 hores

Configuració a Currículum de les combinacions Organisme – Acreditació valorables a tots els grups
Rol professor-a, modalitat presencial, semipresencial, online, distància:
Organisme

Acreditació

Administració local

Administració pública estatal o autonòmica
El mateix organisme
Entitats europees o internacionals
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

Administració pública estatal o
autonòmica

Administració pública estatal o autonòmica

Agències i/o fund. públiques
(incloses les fundacions
participades per l'ICS)

Entitats europees o internacionals

Gerència ICS/Direcció IES (i
equivalents de l'Estat Espanyol i la
UE)

Entitats del sector sanitari

Grup
professional

TOTS

El mateix organisme

Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries

TOTS

Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries
Administració pública estatal o autonòmica
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

Unitat de Gestió del Talent i Lideratge Actualització 10/2018

TOTS

Pàgina 20

Organisme

Acreditació

Organitzacions sindicals /
Organitzacions empresarials

Administració pública estatal o autonòmica
Autoritzada o declarada d'interès sanitari
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

Grup
professional

TOTS

Rols tutor-a, modalitat distància, i coordinador-a, modalitat online i distància:
Organisme

Acreditació

Administració local

Administració pública estatal o autonòmica
El mateix organisme
Entitats europees o internacionals
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

Administració pública estatal o
autonòmica

Administració pública estatal o autonòmica

Agències i/o fundacions públiques
(incloses les fundacions
participades per l'ICS)

Entitats europees o internacionals

Gerència ICS/Direcció IES (i
equivalents de l'Estat Espanyol i la
UE)

Grup
professional

TOTS

El mateix organisme

Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries

TOTS

Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

Entitats del sector sanitari

Administració pública estatal o autonòmica
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

TOTS

Organitzacions sindicals /
Organitzacions empresarials

Administració pública estatal o autonòmica
Autoritzada o declarada d'interès sanitari
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

TOTS
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Rol tutor-a, modalitat online:
Grup
professional

Organisme

Acreditació

Administració local

Administració pública estatal o autonòmica
Autoritzada o declarada d'interès sanitari
El mateix organisme
Entitats europees o internacionals
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

TOTS

Administració pública estatal o autonòmica
Autoritzada o declarada d'interès sanitari
El mateix organisme
Entitats europees o internacionals
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

TOTS

Administració pública estatal o
autonòmica
Agències i/o fundacions públiques
(incloses les fundacions
participades per l'ICS)
Gerència ICS/Direcció IES (i
equivalents de l'Estat Espanyol i la
UE)

Entitats del sector sanitari
Institució sanitària

Organitzacions sindicals /
Organitzacions empresarials

Administració pública estatal o autonòmica
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries
Administració pública estatal o autonòmica
Autoritzada o declarada d'interès sanitari
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema Nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries
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Configuració a Currículum de les combinacions valorables als grups de classificació A i B
Rol professor-a modalitats presencial, semipresencial, online i distància:
Organisme

Acreditació

Grup
professional

Administració pública estatal o autonòmica
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

A,B
A,B

Administració pública estatal o autonòmica
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

A,B
A,B
A,B
A,B

Administració pública estatal o autonòmica
Autoritzada o declarada d'interès sanitari
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

A,B
A,B
A,B
A,B
A,B

Administració pública estatal o autonòmica
El mateix organisme
Entitats europees o internacionals
Universitats i escoles universitàries Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema nacional de Salud

A,B
A,B
A,B
A,B

Agències i/o fundacions privades
Centres docents oficials

Altres entitats
Escoles de negocis

Col·legis i associacions
professionals

A,B
A,B
A,B

A,B
A,B
A,B

A,B
A,B
A,B

A,B
A,B

Rols tutor-a, modalitat distància, i coordinador-a, modalitats online i distància:
Organisme

Agències i/o fundacions privades
Centres docents oficials

Altres entitats
Escoles de negocis

Acreditació

Grup
professional

Administració pública estatal o autonòmica
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

A,B
A,B

Administració pública estatal o autonòmica
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

A,B
A,B
A,B
A,B
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Grup
professional

Organisme

Acreditació

Col·legis i associacions
professionals

Administració pública estatal o autonòmica
Autoritzada o declarada d'interès sanitari
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

A,B
A,B
A,B
A,B
A,B

Administració pública estatal o autonòmica
El mateix organisme
Entitats europees o internacionals
Universitats i escoles universitàries Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema nacional de Salud

A,B
A,B
A,B
A,B

A,B
A,B
A,B

A,B
A,B

Rol tutor-a, modalitat online:
Administració pública estatal o autonòmica
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

A,B
A,B
A,B
A,B

Administració pública estatal o autonòmica
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

A,B
A,B

Administració pública estatal o autonòmica
Autoritzada o declarada d'interès sanitari
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

A,B
A,B
A,B
A,B
A,B

Administració pública estatal o autonòmica
Autoritzada o declarada d'interès sanitari
El mateix organisme
Entitats europees o internacionals
Finançada per AFEDAP (FFC/AFCAP)
Universitats i escoles universitàries Finançat amb altres fons públics (FORCEM, FSE,....)
Òrgans acreditadors de formació continuada no sanitària
Òrgans acreditadors del Consell Català de Formació de les
Professions Sanitàries
Òrgans acreditadors del Sistema nacional de Salud
Universitat i escoles universitàries

A,B
A,B
A,B
A,B
A,B
A,B
A,B

Agències i/o fundacions privades
Altres entitats
Escoles de negocis

Centres docents oficials

Col·legis i associacions
professionals
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A,B
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RECERCA
Característiques
Les activitats de recerca han d’estar vinculades a l’àmbit sanitari i relacionades amb la categoria en el
cas del personal titulat superior sanitari i diplomat sanitari.
Pel que fa al personal de gestió i serveis i de l’àrea sanitària de formació professional, es valoren les
activitats de recerca relacionades amb les funcions pròpies del grup professional i les que aportin un
valor al desenvolupament de les funcions de l’ICS. Així mateix, són valorables les comunicacions i pòsters
acceptats en congressos i jornades en els àmbits ICS, nacional o internacional.
No es valoren:
Els premis per comunicació, pòster, ponència o recerca.
L’autoria de: tríptics, cartes al director en revistes científiques i documents de societats científiques.
Els rols de membre o coordinador-a de comitè científic i el de coordinador-a de taula rodona.
El rol de tècnic-a en beca a projecte de recerca o assaig clínic aprovat.
El rol de coordinador-a acadèmic en congrés o jornada.
Tipologia, segons el gestor de currículum, i valoració de les activitats de recerca

Congrés/Jornada
Els rols de comunicador-a oral i presentador-a de pòster es valoren amb 0,075 crèdits (àmbit
nacional o ICS) o 0,125 crèdits (àmbit internacional)
Els rols de ponent, conferenciant o moderador-a es valoren amb 0,15 crèdits (àmbit nacional o ICS) o
0,25 crèdits (àmbit internacional)
Valoració:
Subtipus

Rol

Congrés,
Jornada

Comunicador-a oral
Presentador-a de vídeo
Presentador-a de pòster

Congrés,
Jornada

Ponent*
Conferenciant*
Moderador-a taula rodona

Nivell

Crèdits

Nacional, ICS

0,075

Internacional

0,125

Nacional, ICS

0,150

Internacional

0,250

Computa a
l’agrupació
Recerca

Recerca

*En jornades i congressos organitzats per l’ICS, els certificats corresponents als rols de ponent i conferenciant
es generen, des del 2013, a través de l’aplicació de Formació de l’SGRH.

Projectes de recerca i assaigs clínics aprovats
Valoració:
Subtipus

Organismes

Rol

Crèdits

Investigador-a
principal

1

Investigador-a
col·laborador

0,50

Investigador-a
associat

0,25

Computa a
l’agrupació

Admin. pública estatal o autonòmica

Projectes
de recerca
Assaigs
clínics
aprovats

Agències i/o fundacions privades
Agències i/o fundacions públiques
(incloses les participades per l’ICS)
Centres docents oficials
Grups i xarxes acreditades per l’AGAUR
Inst. Carlos III i xarxes de centres i grups
FIS
Institució sanitària

Recerca

Universitats i escoles universitàries

Unitat de Gestió del Talent i Lideratge Actualització 10/2018

Pàgina 25

Participació en grups de recerca i xarxes
Valoració:
Subtipus

Organismes

Participació
en
grups de
recerca
i
xarxes

Rol

Crèdits

Institut Carlos III i xarxes de
centres i grups FIS

Investigador-a principal

4

Investigador-a col·laborador

2

Grups i xarxes acreditades
per l’AGAUR

Investigador-a principal

3

Agències i/o fundacions
públiques (incloses les
participades per l’ICS)

Investigador-a principal

2

Investigador-a col·laborador

1

Agències i/o fundacions
privades

Investigador-a principal

1

1,5

Investigador-a col·laborador

Computa a
l’agrupació

Recerca

0,5

Investigador-a col·laborador

Estades de recerca
Valoració:
Subtipus

Nivell

Rol

Estada
de
recerca

Nacional,
Internacional

Professional
que fa
l’estada

Durada

Crèdits

>/= 1 any

3

>6 mesos / <1 any

2

>6 mesos

1

Computa a
l’agrupació

Recerca

Patents i models registrats
Valoració:
Subtipus

Rol

Patent

Crèdits
2

Recerca

Titular

Model d’utilitat registrat

Computa a
l’agrupació

1

Direcció o tutoria de tesi doctoral
Valoració:
Subtipus

Direcció o tutoria
de tesi doctoral

Grup
professional

Rol

Crèdits

Computa a
l’agrupació

A

Director-a únic
Director-a col·laborador
Tutor-a únic
Tutor-a col·laborador

1
0,75
0,75
0,50

Recerca
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Publicacions
Valoració:

(1)

Subtipus

Rol

Publicació
article
original¹

Autor-a
article

Publicació
article de
revisió¹

Autor-a
article

Factor
d’impacte

Crèdits

Computa a
l’agrupació

Sí

Factor d’impacte x 0,20
Mínim: 0,25 per article

No

0,20

Sí

Factor d’impacte x 0,20
Mínim: 0,25 per article

No

0,20

Recerca

Recerca

Articles publicats en revistes incloses en bases de dades: Medline, Current Contents, CINAHL, Índice Médico Español.

Subtipus

Rol

Crèdits

Computa a
l’agrupació

Documents assistencials Guies de pràctica clínica

Autor-a
Coautor-a

0,20

Recerca

Rol

Crèdits

Computa a
l’agrupació

Autor-a capítol

0,5

Coautor-a capítol

0,25

Autor-a / coautor-a llibre

2

Editor-a / coeditor-a llibre

2

Autor-a capítol

1

Coautor-a capítol

0,50

Autor-a / coautor-a llibre

4

Editor-a / coeditor-a llibre

4

Subtipus

Grup
professional

Publicació llibre o
capítols de llibre

Titulats
superiors
sanitaris

Publicació llibre o
capítols de llibre

Resta de
grups
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