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ANNEX III. CONCURS DE MÈRITS PER A LA CONVOCATÒRIA DE LLOCS DE
TREBALL D’INFERMER/A

1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL La màxima puntuació serà de 60 punts

1.1. Per cada mes de servei prestat en el CAPSBE en la mateixa categoria a la que s’opta: 1.5
punts
1.2. Per cada mes de servei prestat en atenció primària en institucions sanitàries públiques o
concertades diferents del CAPSBE en la mateixa categoria a la que s'opta: 0.50 punts
1.3. Per cada mes de servei prestat en un àmbit diferent de l'atenció primària en institucions
sanitàries públiques o concertades en la mateixa categoria a la que s’opta: 0.20 punts
1.4. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries privades en la mateixa categoria a
la que s’opta: 0.10 punts

*La fracció del mes computada per dies es calcula proporcionalment
*Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d’un dels subapartats que l’integren
* S'inclou el període com a resident

2. FORMACIÓ, DOCÈNCIA, ACTIVITATS CIENTÌFIQUES I DE DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT
La màxima puntuació serà de 40 punts

2.1. Formació especialitzada:
Per títol d’especialista en Infermeria Familiar i Comunitària: 3 punts
Per altres títols d’especialista reconeguts per la normativa espanyola vigent: 1.5 punts
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2.2. Formació postgraduada:
Per títols de màsters oficials universitaris que estiguin relacionats amb la categoria a que
s’opta: 2 punts
Per tenir el grau de doctor: 4.5 punts
Diplomes de postgrau >=150 hores, relacionats amb la categoria a la que s’opta : 1 punt

2.3. Docència
2.3.1 Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de professor titular, associat o catedràtic en
ciències de la salut: 1 punt
2.3.2 Per cada any com a tutor de residents: 0.50 punts
2.3.3 Per cada tesi doctoral dirigida: 0.50 punts
2.3.4 Per tutoritzar pràctiques en ciències de la salut o categories professionals sanitàries,
acreditades per universitats o organismes públics, per cada 10 hores: 0.01 punts
2.3.5 Per cada crèdit o per cada 10 hores com a docent en qualsevol de les activitats
formatives de l’apartat 2.6: 0.1 punts

2.4. Activitats científiques i de difusió del coneixement
2.4.1. Publicacions científiques
2.4.1.1. Llibres de caràcter científic relacionats amb el contingut de la categoria a la que s’opta:
primer autor 1.5 punts i per la resta d’autors 0.75 punts. En el supòsit que la relació d’autors
estigui per ordre alfabètic, la puntuació serà com la del primer autor.
2.4.1.2. Per cada capítol de llibre: pel primer autor 0.75 punts i resta d’autors 0.50 punts. En el
supòsit que la relació d’autors estigui per ordre alfabètic, la puntuació serà com la del primer
autor.
2.4.1.3. Articles publicats en alguna revista de caràcter científic (només revistes indexades)
relacionats amb el contingut de la categoria a la que s’opta:
•

per primer autor 0.75 punts i per la resta d’autors 0.50 punts.

*En el supòsit que el criteri seguit per esmentar els autors sigui l’ordre alfabètic, tots els autors
tindran la puntuació de primer autor.
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2.4.2. Ponències, coordinador de taula i pertinença a comitès científics:
2.4.2.1. Per cada ponència presentada i/o coordinador de taula en congressos i/o reunions
científiques relacionades directament amb el contingut de la categoria a que s’opta:
•

D’àmbit internacional: 0.50 punts

•

D’àmbit estatal o autonòmic: 0.25 punts

2.4.2.2. Per pertànyer a algun comitè científic:
•

D’àmbit internacional: 0.50 punt

•

D’àmbit estatal o autonòmic: 0.25 punts

2.5. Recerca
2.5.1. Per premis d’investigació atorgats per societats científiques, organismes oficials o
entitats sense ànim de lucre i entre les finalitats dels quals hi hagi la investigació:
•

D’àmbit internacional: 2 punts

•

D’àmbit estatal o autonòmic: 0.50 punts

2.5.2. Per cada participació en projectes d’investigació finançats per organismes públics:
•

Com a investigador principal: 0.50 punts

•

Com a investigador col·laborador: 0.25 punts

2.6. Formació continuada:
Es valoren els cursos, seminaris, tallers, congressos, jornades, reunions específiques i altres
activitats formatives que estiguin relacionades amb el contingut de la categoria a què s’opta,
d’acord amb els següents criteris:
2.6.1. Activitats formatives en ciències de la salut (salut pública, investigació, pràctica clínica,
gestió sanitària, docència i prevenció de riscos laborals). Es valoren sempre que compleixin
algun dels requisits següents:
a) Han d’estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions
Sanitàries
b) Han d’haver estat impartides o organitzades pel Ministerio de Ciencia y Tecnología,
Ministerio de Sanidad, Conselleries o Departaments corresponents de la Generalitat de
Catalunya, entitats equivalents de les diferents CCAA, Universitats, escoles Universitàries,
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entitats gestores d’institucions Sanitàries de la S. Social, organismes autònoms docents
dependents del Departament de Salut., qualsevol administració pública o entitat estrangera
acreditada per la docència (segons les respectives lleis dels seus països), col·legis professionals
sanitaris, societats científiques de professionals sanitàries reconegudes i d’àmbit nacional,
estatal o internacional (Camfic, SEMFYC, Societats Catalana i Espanyola de Pediatria...) o
organitzacions sindicals.
•

Es puntua la formació dels últims 5 anys a 0.01 punts per crèdit o per cada 10 hores.

2.6.2. Activitats formatives relacionades amb les següents àrees temàtiques: sistemes
d’informació i programes informàtics aplicats a la investigació en ciències de la salut, aspectes
organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic, estrès i autocontrol, orientació
psicològica i qualsevol altra que segons el tribunal estigui relacionat amb les funcions de la
plaça a la que s’opta.
Es puntua la formació dels últims 5 anys, aquestes activitats es puntuen amb 0.005
punts per cada 10 hores.

3. ALTRES La màxima puntuació serà de 5 punts
3.1. Per disposar del certificat que acrediti el coneixement de llengua estrangera expedit per
l’Escola Oficial d’Idiomes o un certificat oficial reconegut pel Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport o per un organisme competent:
•

Certificat acadèmic C1 o equivalent: 0.25 punts

•

Certificat acadèmic C2 o equivalent: 0.50 punts

3.2. Per disposar de certificat de titulació oficial en llengua catalana:
•

Certificat acadèmic C1 o equivalent: 0.50 punts

•

Certificat acadèmic C2 o equivalent: 1 punt

3.3 Estades a l’estranger realitzant alguna activitat relacionada a la categoria amb la que
s’opta: 0.25 punts per mes d’estada.

La fracció del mes computada per dies es calcula proporcionalment

