BAREM D’INFERMERIA
Barem de mèrits de la fase de concurs oposició
—1 Formació universitària (fins a un màxim de 0,50 punts)
Per cada matrícula d’honor: 0,10 punts.
—2 Formació de postgrau i de perfeccionament professional (fins a un màxim
de 17,50 punts)
2.1 Fins un màxim de 8 punts.
a) Infermer/a que hagi completat el període de formació de l’especialitat de salut
mental d’acord amb l’Ordre de 30 de juliol de 1998 i següents: 5,00 punts.
b) Infermer/a que estigui en possessió de les especialitats següents, que preveu
el Reial decret 450/2005, de 22 d’abril, sobre especialitats d’infermeria:
Infermeria de salut mental.
Infermeria geriàtrica.
Infermeria del treball.
Infermeria de cures medicoquirúrgiques.
Infermeria familiar i comunitària.
Infermeria pediàtrica.
Per cada especialitat: 2,00 punts.
Els apartats a) i b) seran excloents quan es refereixin a la mateixa especialitat.
2.2 Cursos de postgrau (fins a un màxim de 8 punts).
Els cursos de postgrau han d’estar organitzats i/o autoritzats per les divisions,
facultats, escoles universitàries, departaments i altres entitats amb conveni amb
la universitat.
La durada d’aquests cursos ha de ser com a mínim de 15 crèdits (diploma de
postgrau) i superior a 30 crèdits (màster).
Per cada diploma de postgrau: 3,50 punts.
Per cada títol de màster: 5,00 punts.
Els continguts dels cursos de postgrau i títols de màster han d’estar en relació
directa amb el contingut funcional de la categoria de diplomat/da sanitari/ària en
infermeria i han de ser cursos per a postgraduats realitzats amb posterioritat a la
finalització de la diplomatura en infermeria.
2.3 Cursos de perfeccionament (fins a un màxim de 3 punts).
Els continguts dels cursos han d’estar en relació directa amb el contingut funcional
de la categoria de diplomat/da sanitari/ària en infermeria.
Per cada hora dels cursos dels apartats 2.3.1 i 2.3.2: 0,01 punts, fins a un màxim
de 200 hores per cada curs.
2.3.1 Cursos de perfeccionament adreçats a infermers/es autoritzats i/o organitzats
pel Ministeri d’Educació, el departament corresponent de les comunitats autònomes,
universitats, escoles universitàries d’infermeria, entitats gestores d’institucions
sanitàries de la Seguretat Social, organismes autònoms docents dependents del
Departament de Salut, entitats nacionals o estrangeres acreditades per a la docència
(segons les respectives lleis dels seus països).
2.3.2 També seran objecte de valoració els cursos de perfeccionament adreçats
a infermers/as organitzats pels col·legis i/o associacions professionals, sempre que
estiguin finançats, autoritzats i/o acreditats pel Ministeri d’Educació, els departaments
corresponents de les comunitats autònomes, universitats, escoles universitàries
d’infermeria, entitats gestores d’institucions sanitàries de la Seguretat Social
i organismes autònoms docents dependents del Departament de Salut.
2.3.3 Cursos a distància.
Amb caràcter general, tots els cursos a distància s’hauran d’ajustar al que estableixen
els apartats 2.3.1 i 2.3.2 d’aquest barem, i la seva valoració serà la següent:
Els cursos a distància seran valorats amb 0,005 punts per cada hora, fins a un
màxim de 200 hores per cada curs.
Els cursos a distància que requereixin superar una/es prova/es seran valorats amb
0,01 punts per cada hora, fins a un màxim de 200 hores per cada curs.
—3 Experiència professional (fins a un màxim de 20,00 punts)
Serveis prestats com a DUI/ATS:
Als efectes d’aquest barem els serveis prestats en un mateix període de temps
només podran ser valorats una vegada.

a) A institucions sanitàries de la Seguretat Social.
Per cada mes: 0,20 punts.
b) A institucions sanitàries dependents d’administracions públiques que no
siguin les de la Seguretat Social.
Per cada mes: 0,06 punts.
c) A institucions sanitàries que formen part del sistema sanitari públic a Catalunya
segons la seva vinculació amb el Servei Català de la Salut, condicionant la seva
valoració a la data inicial de vinculació de la institució amb el Servei Català de la
Salut.
Per cada mes: 0,06 punts.
—4 Altres activitats (fins a un màxim de 10 punts)
4.1 Treballs científics publicats, beques oficials i/o aportacions a reunions científiques
sempre que estiguin relacionats amb les tasques pròpies de la categoria
infermer/a, fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb els criteris següents:
Autor i coordinador de llibre: 1,50 punts; capítol de llibre: 0,75 punts; article
en revistes: 0,75 punts; article científic: 0,25 punts; carta al director en revista
científica: 0,05 punts; beques: 0,50 punts; ponència: 0,50 punts; taula rodona:
0,50 punts; comunicació: 0,25 punts; vídeos: 0,25 punts; investigador principal: 1
punt; investigador amb treball signat: 0,75 punts; investigador de camp: 0,10 punts;
coautor documents societats científiques: 0,25 punts; premi congressos o premis:
0,50 punts; formar part d’un comitè científic: 0,25 punts.
4.2 Activitat de caràcter docent en cursos sanitaris de pregrau i postgrau autoritzats
o organitzats per escoles universitàries d’infermeria, escoles universitàries
de treball social i centres de formació professional (branca sanitària). També serà
objecte de valoració l’activitat de caràcter docent en cursos sanitaris de postgrau
organitzats i/o autoritzats pel Departament de Salut, entitats gestores d’institucions
sanitàries de la Seguretat Social i organismes autònoms docents dependents del
Departament de Salut, fins a un màxim de 2,50 punts. A raó de 0,1 punt per hora
impartida.
4.3 Activitat de caràcter docent en les pràctiques de formació dels infermers/es
als centres assistencials. La certificació ha de ser efectuada per les escoles universitàries
d’infermeria, fins a un màxim de 2,50 punts.
Per cada any acadèmic: 0,50 punts.
Als efectes d’aquest barem un any acadèmic equival a 5 mesos o 450 hores. En el
supòsit que siguin menys mesos o bé menys hores es farà la part proporcional.
—5 Coneixements de llengua catalana
Certificat superior al de nivell de suficiència de llengua catalana (certificat C)
de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència, o
equivalent: 2,00 punts.
—6 Les referències d’aquest barem a organismes de l’Estat espanyol s’entendran
fetes als organismes equivalents dels restants estats membres de la Unió Europea, si
s’escau. Els aspirants, els mèrits dels quals puguin estar inclosos en aquest apartat,
hauran d’aportar els documents oficialment traduïts a qualsevol de les dues llengües
oficials a Catalunya.

