REGISTRE

AUTOBAREM FISIOTERAPEUTA ( BOIB 92, 25/06/09)

NOM I LLINATGES

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

D.N.I

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

1. Experiència professional (Màxim 25 punts)

1.1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants tenguin reconeguts fins a la data final del termini
per presentar sol·licituds (25/07/09)de participació en el procés selectiu, d’acord amb el barem següent:
a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea com a personal estatutari,
funcionari o laboral en la mateixa categoria a la qual s’opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,14 punts.
b) Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en
programes d’ajuda humanitària fent-hi les funcions pròpies de la categoria a la qual s’opta: 0,14 punts.
c) Per cada mes de servei prestat ocupant un lloc directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut
(només es valoren els serveis prestats si hom té el títol requerit per accedir a la categoria): 0,14 punts.
d) Per cada mes de servei prestat a centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o
laboral en la mateixa categoria o en places amb el mateix contingut funcional: 0,105 punts.
e) Per cada mes de serveis prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea en una categoria diferent a la
categoria a la qual s’opta: 0,07 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 25 punts.
‐ Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d’un dels subapartats que l’integren.

AUTOBAREM

TRIBUNAL

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement. La puntuació màxima
que es pot obtenir per la totalitat dels apartats de formació, docència i activitats científiques i de
difusió del coneixement és de 15 punts, d’acord amb els barems següents:
2.1. Formació continuada:
2.1.1. 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 la qual s’opta, d’acord amb els criteris següents:
a) Activitats formatives en ciències de la salut posteriors a l’1 de gener de 2004 (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques
següents):
- Han d’estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries —tant l’estatal com qualsevol de les autonòmiques— o
pels consells generals de col·legis oficials que, en virtut d’un conveni, tenguin encomanada la funció d’acreditació. L’acreditació ha de complir els criteris
de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta
activitat, per la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
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- Han d’haver estat impartides per alguna universitat, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.
TOTAL SUBAPARTAT

b) Activitats formatives en ciències de la salut anteriors a l’1 de gener de 2004 i la resta de les activitats formatives, independentment de la data (es valoren
sempre que compleixin alguna de les característiques següents):
- Han d’estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries —tant l’estatal com qualsevol de les autonòmiques— o
pels consells generals de col·legis oficials que, en virtut d’un conveni, tenguin encomanada la funció d’acreditació. L’acreditació ha de complir els criteris
de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta
activitat, per la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
- Han d’haver estat organitzades o impartides per alguna administració pública (d’acord amb l’article 2 de la Llei 30/1992) o per alguna universitat, cosa
que ha de constar en el certificat corresponent. En el cas que l’activitat hagi estat organitzada per una entitat de dret públic conformement amb l’article
2.2 la Llei 30/1992, la persona aspirant ha d’acreditar aquesta condició.
- 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 duites 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 aquests acords.
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TOTAL SUBAPARTAT

2.1.2. A l’efecte del que disposen els apartats anteriors, es puntualitzen els aspectes següents:
a) Les activitats formatives en ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut pública, recerca, pràctica clínica, gestió
sanitària i qualitat, i docència.
b) Quant a la resta de les activitats formatives, es tracta de les relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscs laborals; sistemes
d’informació, informàtica referida a aplicacions d’ofimàtica de nivell d’usuari i programes informàtics aplicats a la recerca en ciències de la salut; aspectes
organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol, o orientació psicològica; i qualsevol altra que segons el Tribunal estigui
relacionada amb les funcions de la categoria la qual s’opta.
2.1.3. Els diplomes o els certificats es valoren a raó de 0,05 punts per crèdit. En el cas que en el diploma o en el certificat figuri el nombre d’hores en lloc
dels crèdits, s’atorga un crèdit per cada deu hores. En el supòsit que figurin simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats.
En el cas que no s’especifiquin hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.
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TOTAL SUBAPARTAT

2.2. Formació postgraduada:
Es valoren a raó de 0,05 punts per cada crèdit els títols de màsters oficials universitaris i els títols universitaris propis de postgrau (expert universitari,
especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta.
AUTOBAREM
TOTAL SUBAPARTAT

TRIBUNAL

2.3. Docència:
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- Per cada crèdit o per cada deu hores com a docent en qualsevol de les activitats formatives a les quals es
refereixen els apartats 2.1 i 2.2: 0,1 punts.
- Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de professor titular, associat o catedràtic en ciències de la salut:
0,5 punts.
- Per la tutorització de pràctiques clíniques de la categoria a la qual s’opta: 0,015 punts per cada deu hores.
TOTAL SUBAPARTAT

2.4. Activitats científiques i de difusió del coneixement:
2.4.1. Publicacions científiques
a) Llibres de caràcter científic, relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta i que
continguin ISBN i dipòsit legal:
- Per cada llibre complet: primer autor = 1 punt; la resta d’autors = 0,5 punts.
- Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: primer autor = 0,3 punts; la resta d’autors = 0,15
punts (màxim tres capítols per llibre).
En el cas que el criteri seguit per citar els autors sigui l’ordre alfabètic, tots els autors es valoren amb la
puntuació corresponent a un primer autor.
b) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la
categoria a la qual s’opta:
- Per cada publicació en una revista de tiratge internacional: primer autor = 0,10 punts; la resta d’autors = 0,05
punts.
- Per cada publicació en una revista de tiratge estatal: primer autor = 0,05 punts; la resta d’autors = 0,025
punts.
- En el cas que el criteri seguit per citar els autors sigui l’ordre alfabètic, tots els autors es valoren amb la
puntuació corresponent a un primer autor.
c) Ponències i comunicacions
- Per cada ponència presentada en congressos o reunions científiques relacionada directament amb el
contingut de la categoria a la qual s’opta:
* Congrés o reunió científica d’àmbit internacional: 0,10 punts.
* Congrés o reunió científica d’àmbit estatal o autonòmic: 0,05 punts
- Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions científiques i que estigui relacionat
directament amb el contingut de la categoria a la qual s’opta:
* Congrés o reunió científica d’àmbit internacional: 0,05 punts.
* Congrés o reunió científica d’àmbit estatal o autonòmic: 0,025 punts.
d) Recerca
- Per premis de recerca atorgats per societats científiques, organismes oficials o entitats sense ànim de lucre
registrades degudament i entre les finalitats de les quals estigui la recerca, sempre que els premis estiguin
relacionats amb el programa de matèries que regeix les proves selectives:
* Per cada premi d’àmbit internacional: 1 punt.
* Per cada premi d’àmbit estatal: 0,50 punts.
* Per cada premi d’àmbit autonòmic: 0,25 punts.
- Per cada participació en projectes de recerca finançats per organismes públics:
* Com a investigador principal: 0,50 punts.
* Com a investigador col·laborador: 0,25 punts.
TOTAL SUBAPARTAT

TOTAL VALORACIO APARTAT: FORMACIÓ,DOCÈNCIA I
ACTIVITATS CIENTIFIQUES I DE DIFUSIÓ DEL
CONEIXEMENT

MAXIM 15 PUNTS

3. Coneixements orals i escrits de català (Màxim 5 punts)
Es valoren els certificats expedits per l’Escola Balear d’Administració Pública i els expedits o homologats per la
Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura relacionats amb els nivells de
coneixements que s’indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 5 punts:
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a) Coneixements elementals (certificat B): 3 punts.
b) Coneixements mitjans (certificat C): 4 punts.
c) Coneixements superiors (certificat D): 5 punts.
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.

La documentació aportada haurà de ser original o fotocòpia compulsada, la mateixa haurà d’ajuntar-se amb el
present model seguint el mateix ordre que l'establert en l'autobarem.

Marqueu la casella de la documentació aportada:
Experiència Professional
Formació continuada
Formació Postgraduada
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 2010

Firma

