
 

 

Aclariments presentació mèrits/separadors al concurs-oposició 

DSI Infermeria i recordatori barem (3301 places convocades)  

 
 
 

 

Pel que fa als separadors:: 

 
 
 
 

• L'ordre de presentació dels mèrits és el mateix que el que surt 

quan descarreguem els separadors. 
 

 

• Els PDF que no portin enllaç de comprovació s'han de 

presentar. S'ha d'intentar aconseguir un certificat del centre 

organitzador. 
 

 

• Els cursos de l’ICS de l'any 2013 que generen separador, són 

cursos que a causa d'una migració i mal funcionament del 

sistema informàtic no es poden veure en l'aplicatiu de l’ICS. El 

departament de docència i formació dels centres poden fer un 

certificat del curs amb la data de la seva realització. L'ICS va 

enviar instruccions a tots els centres. 
 

 

• Si no es genera separador d’algun mèrit s’han de presentar 

igualment i ICS ja el generarà. Parlem sempre dels que son 

amb data prèvia a la de la publicació al DOGC 3 d'octubre de 

2018. 
 
 

• Cal presentar separador i certificat original. 
 
 
 

• Qualsevol dubte cal que us dirigiu al centre hospitalari o 

centre d’atenció primària on presentareu els mèrits. 
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Aclariments presentació mèrits/separadors al concurs-oposició 

DSI Infermeria i recordatori barem (3301 places convocades)  

 
 
 

 

Pel que fa al barem de mèrits: 
 
 
 
 

 

1. Formació 
 

1.1. Formació universitària: 

 

1.1.1. Per l'expedient acadèmic del grau o diploma d'infermeria  
Per cada matrícula d'honor  
Per cada excel·lent  
1.1.2. Per cada títol de màster universitari oficial  
Per cada matrícula d'honor  
Per cada excel·lent  
1.1.3. Doctorat  
Cum laudem  
1.1.4. Per cada títol d'infermer/a especialista (salut mental, geriàtrica, 
treball, cures medicoquirúrgiques, familiar i comunitària, pediatria) 

 

1.2. Formació continuada 

 

1.2.1. Per cada títol de màster professionalitzador (títol propi)  
1.2.2. Per cada títol de postgrau professionalitzador (títol propi)  
1.2.3. Per cursos, tallers, seminaris i jornades (màxim 100 h./curs i 
500 h./any):  
Cursos, tallers, seminaris, presencials i a distància, i cursos en 
jornades, amb aprofitament  
Cursos, tallers i seminaris presencials sense aprofitament 

 
 
 
 

 
 

30 punts/màxim 

10 punts màxim 

 

1 punt màxim  
0,2punts/cada  
0,1 punts/cada  
4 punts/cada  

0,2punts/cada  

0,1 punts/cada 

4 punts  
1 punt més  
6 punts 

 

 

20 punts/màxim 

 

4 punts màxim 

2 punts 
 

 

0,01 punts/hora 

 

0,005 punts/hora 
 

 

2. Experiència professional en 

centre sanitari 
 

2.1. A l'Institut Català de la Salut i en altres serveis de salut del 
SNS com a personal estatutari  
2.2. Al SISCAT i en altres administracions públiques i centres 
assistencials universitaris i cooperació al desenvolupament o 
ajuda humanitària a l'àmbit de la salut, realitzant funcions de la 
categoria 

  

50 punts/màxim 

 

 

0,3 punts/mes 

 

0,2 punts/mes 
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3. Docència 20 punts/màxim 

3.1. Docència de formació reglada:  

 

Es valorarà cada any acadèmic complet. Un 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 farà la part proporcional.  
3.1.1. Docent en el Grau o Diplomatura d'infermeria: Professor titular, 1,5 punts/any acadèmic 

agregat, associat o col·laborador   

3.1.2 Docent en màsters universitaris oficials 1,5 punts/any acadèmic 

3.1.3. Tutor en l'especialitat de ciències de la salut d'infermeria 1 punt/any acadèmic 

3.1.4. Coordinador docent 1 punt/any acadèmic 

3.1.5 Tutor de pràctiques d'alumnes del grau d'infermeria en centres 1,5 punts/any acadèmic 

sanitaris amb conveni amb la Universitat    
3.2. Docent de formació continuada: 10 punts/màxim 

3.2.1. Docent en màsters o postgraus propis 1,5 punts/any acadèmic  
3.2.2. Docent en la formació continuada de l'ICS, EAPC, SNS o 0,1 punts/h, màxim 3 

equivalents o docent de formació continuada acreditada  punts/curs 
 
 

4. Activitats científiques: 

 
 

15 punts màxim 
 

4.1. Projectes de recerca aprovats per un Comitè Ètic 
d'Investigació Clínica (CEIC) i/o amb finançament i/o beca:  
 Investigador principal 2  punts/cada 

 Investigador col·laborador/de camp 0,5  punts/cada 

        

 4.2. Publicació article original o de revisió en revistes científiques       

 indexades:       

 1r. Autor/a 1  punt/cada 

 Altres autors/es 0,5  punts/cada 

       

 4.3. Publicació de llibre:       

 Autor/a principal 1,5  punts/cada 

 Autor/a de capítol/s de llibres 0,3  punts/cada, màxim 

      1,5 punts 

 

4.5. Autor/a o revisor/a de documents assistencials: protocols, 0,2 punts/cada 

procediments, plans de cures, rutes assistencials, guies o altres   

estàndards a l'SNS (ha de constar la seva participació i   
degudament acreditat per l'entitat competent)   
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4.6. Participació en congressos i jornades (nacionals 
i internacionals):  
Conferència  
Ponència  
Comunicació oral  
Pòster  
Premi a comunicació o pòster  
Total  
Puntuació màxima 

 
 
 
 
 

 
 

10 punts/màxim 

1 punts/cada 

0,6 punts/cada 

0,3 punts/cada 

0,1 punts/cada 

0,1 punts més 

115  

100  
 

 

      5. Altres mèrits addicionals:                             25   punts màxim 

         5.1. Haver superat la fase d'oposició en la darrera convocatoria 
 de l'ICS d'aquesta categoria                                                                                     

5.2. Coneixement de la llengua catalana de nivell superior 
al requerit  
5.3. Coneixement de la llengua anglesa (només puntua el 
nivell més alt)  
First certificate in English (FCE) GESE 7,8 i 9. Nivell B2 del 
Consell d'Europa  
Certificate in Advanced English (CAE) GESE 10 i 11. Nivell C1 
del Consell d'Europa 

 
Certificate of Proficiency in English (CPE) GESE 12. Nivell C2 del 
Consell d'Europa 

 
5.4. ACTIC o COMPETIC o equivalent (només puntua el nivell més 
alt):  
Nivell bàsic 

 
Nivell mitjà  
Nivell superior  
Total  
Puntuació màxima 

 
 

10 punts 

 

5 punts màxim 

5 punts màxim 

1 punt 

3 punts 

5 punts 

5 punts màxim 

1 punt 

3 punts 

5 punts 

125 punts 

100 punts 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Març 2021 
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