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Els “funcionaris” més avaluats…



Del PDI al Pid o al PI











Acreditacions de professorat



Garantir que els candidats que es 
presenten a les places convocades 
per les universitats tinguin un nivell 
adequat de mèrits acadèmics 
adaptats a l’EEES

Acreditacions de professorat



Importancia de los procesos de acreditación. Coherencia entre las diversas acreditaciones
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Acreditacions de professorat i trajectòria



Categories professionals de PDI a la Universitat

• Associat
• Professor Col·laborador
• Ajudant
• Ajudant Dr.
• Professor Contractat Dr. (PCD)

Laborals

• Titular d’Universitat (TU)

• Catedràtic d’Universitat (CU)
Funcionaris
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Acreditacions de professorat 

CARACTERÍTIQUES:

• Avaluació individual

• Objectiu: garantir uns mínims

• Àmbit estatal

• Comissions formades per vocals d’agrupacions d’àrees de coneixement

• Conseqüència binaria: Avaluació positiva o negativa

• Avaluació integral de totes les activitats

• Avaluació no presencial



Acreditacions de professorat 

Propostes de futur al sistema PEP



Acreditacions de professorat 

• ARTS I HUMANITATS

• CIÈNCIES

• CIÈNCIES DE LA SALUT

• CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

• ENGINYERIES I ARQUITECTURA

RD 1312/2007
Una comissió per cada branca de coneixement



Comisiones de Acreditación RD 415/2015 
Código 

área
Área de conocimiento Código área Área de conocimiento

D14. Derecho D16. Ciencias de la 
Educación (cont.)

125 Derecho Administrativo 193 Didáctica de la Expresión Plástica
130 Derecho Civil 195 Didáctica de la Lengua Y

Literatura
135 Derecho Constitucional 200 Didáctica de la Matemática
140 Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social
205 Didáctica de las Ciencias 

Experimentales
145 Derecho Eclesiástico de Estado 210 Didáctica de las Ciencias Sociales
150 Derecho Financiero y Tributario 215 Didáctica y Organización Escolar
155 Derecho Internacional Privado 245 Educación Física y Deportiva
160 Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales
625 Métodos de Investigación y 

Diagnóstico en Educación
165 Derecho Mercantil 805 Teoría e Historia de la Educación
170 Derecho Penal D17. Ciencias del 

Comportamiento
175 Derecho Procesal 620 Metodología de las Ciencias del

Comportamiento
180 Derecho Romano 680 Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológico
381 Filosofía del Derecho 725 Psicobiología

D15. Ciencias Económicas y 
Empresariales

730 Psicología Básica

623 Métodos Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa

735 Psicología Evolutiva y de la 
Educación

225 Economía Aplicada 740 Psicología Social
235 Economía, Sociología y Política 

Agraria
D18. Ciencias Sociales

415 Fundamentos de Análisis
Económico

10 Análisis Geográfico Regional

480 Historia e Instituciones 
Económicas

030 Antropología Social

095 Comercialización e Investigación 
de Mercados

040 Biblioteconomía y 
Documentación

230 Economía Financiera y 
Contabilidad

070 Ciencia Política y de la 
Administración

650 Organización de Empresas 105 Comunicación Audiovisual y 
Publicidad

D16. Ciencias de la Educación 430 Geografía Física
435 Geografía Humana
475 Historia del Pensamiento y de los 

Movimientos Sociales y Políticos
180 Didáctica de la Expresión Musical, 

Plástica y Corporal
675 Periodismo

187 Didáctica de la Expresión 
Corporal

775 Sociología

189 Didáctica de la Expresión Musical 813 Trabajo Social y Servicios Sociales

D. CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS



Acreditacions de professorat 

DIMENSIONS DE L’AVALUACIÓ

• ACTIVITAT INVESTIGADORA
• Articles publicats a revistes (JCR o similar)
• Llibres i capítols de llibre
• Projectes de recerca i contractes
• Presentacions a Congressos, Seminaris i Conferències

• MÈRITS DOCENTS
• Docència universitària (grau, màster, doctorat)
• Direcció de tesis doctorals, TFM o TFG
• Cursos de formació docent

• FORMACIÓ ACADÈMICA
• Títols, premis
• Beques, ajudes
• Estàncies a centres (estranger)

• ALTRES MÈRITS
• Gestió
• Altres

Cada dimensió 
te diferent pes 
en l’avaluació, 

segons la figura 
de professorat



Requisits per a la contractació de professorat a la UIB

Responsabilitat de la selecció està 
en la Universitat



Acreditacions de professorat 

Programa PEP: opinió

• En general el sistema PEP és un esquema obsolet i en extinció.

• Pareix lògic pensar que es deuen establir nous criteris, més exigents i en línia amb les
acreditacions a TU i CU.

• En qualsevol cas, els criteris poden ser difícils de complir per a persones amb perfil
professional o allunyades de la vida acadèmica, per la dificultat de complir amb certs
mèrits (docència, projectes, estàncies, innovació docent, etc.).

• Per a personal en formació, o professorat jove, els criteris no son difícils de complir, en
qualsevol cas es recomana presentar un nombre de poblacions de qualitat superior a
l’indicat en la normativa.

• LA VALORACIÓ ÉS GLOBAL: PRE I POST DOCTORAL (PCD preferentment postdoc)





Modificació dels 
criteris per a 

l’avaluació d’Aj Dr,
PCD i PUP



Acreditacions de professorat: requisits 

Professor Ajudant Doctor – PAD

LOMLOU: Article 50

• Doctors amb avaluació positiva de la seva activitat per para de l’ANECA o de l’òrgan
d’avaluació externa que la llei de la Comunitat Autònoma determini.

• Mèrit preferent: ESTÀNCIA del candidat en universitats o centres de recerca de
reconegut prestigi, espanyols o estrangers, distints de la universitat que dugui a terme la
contractació.

• Finalitat del contracte: desenvolupar tasques docents i de recerca.

• Contracte de caràcter temporal i amb dedicació a temps complet.

• La duració del contracte no podrà ser inferior a 1 any ni superior a 5.

Contractes d’Ajudant + PAD, màxim de 8 anys

Duració mínima de 3 mesos (no necessàriament continuats, però no se valoren inferiors a 2 setmanes)



Acreditacions de professorat: requisits



Acreditacions de professorat: requisits 

Professor Contractat Doctor - PCD
LOMLOU: Article 52

• Doctors amb avaluació positiva de la seva activitat per para de l’ANECA o de l’òrgan
d’avaluació externa que la llei de la Comunitat Autònoma determini.

• Finalitat del contracte: desenvolupar, amb plena capacitat docent i investigadora,
tasques docents i de recerca, o prioritàriament de recerca.

• El contracte serà de “caràcter indefinit” i amb dedicació a temps complet.



Acreditacions de professorat: requisits

(Mínim 450 hores, ideal algo de postgrau)



Acreditacions de professorat 

Nombre de publicacions per obtenir
a puntuació màxima

EXP/SALUD TEC HUM JUR PSICO ECO, SOC, EDU

PCD 12 JCR
(50% T1)

*Diplomats
5 JCR T1-T2

8 JCR-SCI
o 

a bases de dades 
internacionals 
d’enginyeria

o
Actes congressos

o
6 obres 

artístiques

10 3 revistes de 
reconegut 
prestigi i 

amplia difusió
(DICE)

+ 
4 no 

acreditades

4 JCR 
SSCI o SCI

o 
Latindex
També es 

poden 
considerar-se 

revistes no 
indexades

2 JCR (Latindex, 
DICE...) 

+
4 no indexades

Aj Dr 6 JCR-SCI

*Diplomats
2 JCR

4 JCR-SCI 5 2 + 2 2 JCR 1 JCR (Latindex, 
DICE...)

+
2 no indexades



Acreditacions de professorat 

Nombre de publicacions per obtenir
a puntuació màxima

EXP/SALUD TEC HUM JUR PSICO ECO, SOC, EDU

PCD 12 JCR
(50% T1)

*Diplomats
5 JCR T1-T2

8 JCR-SCI
o 

a bases de dades 
internacionals 
d’enginyeria

o
Actes congressos

o
6 obres 

artístiques

10 3 + 4 4 JCR 2 JCR + 4

Aj Dr 6 JCR-SCI
*Diplomats

2 JCR

4 JCR-SCI

Igual anterior 
però la meitat

5 2 + 2 2 JCR 1 JCR + 2 no 
indexades

(Latindex, DICE...)

TRIS Electronic Bibliography data

Internacional Development Abstracts

Inernational Civil Engineering Abstracts

Environmental Abstracts

Applied Mechanical Reviews

Applied Science and Technology Index

Arquitectura

Arts and Humanities Citation Index

Avery Index to Architectural Periodicals



Acreditacions de professorat 

Nombre de publicacions per obtenir
a puntuació màxima

EXP/SALUD TEC HUM JUR PSICO ECO, SOC, EDU

PCD 12 JCR
(50% T1)

*Diplomats
5 JCR T1-T2

8 JCR-SCI
o 

a bases de dades 
internacionals 
d’enginyeria

o
Actes congressos

o
6 obres 

artístiques

10 3 revistes de 
reconegut 
prestigi i 

amplia difusió
(DICE)

+ 
4 no 

acreditades

4 JCR 
SSCI o SCI

o 
Latindex
També es 

poden 
considerar-se 

revistes no 
indexades

2 JCR (Latindex, 
DICE...) 

+
4 no indexades

Aj Dr 6 JCR-SCI

*Diplomats
2 JCR

4 JCR-SCI 5 2 + 2 2 JCR 1 JCR (Latindex, 
DICE...)

+
2 no indexades



Acreditacions de professorat 

Nombre de publicacions per obtenir
a puntuació màxima

EXP/SALUD TEC HUM JUR PSICO ECO, SOC, EDU

PCD 12 JCR
(50% T1)

*Diplomats
5 JCR T1-T2

8 JCR-SCI
o 

a bases de dades 
internacionals 
d’enginyeria

o
Actes congressos

o
6 obres 

artístiques

10 bases 
de dades 
específica 

o DICE

3 revistes de 
reconegut 
prestigi i 

amplia difusió
(DICE)

+ 
4 no 

acreditades

4 JCR
o 

Latindex
També es 

poden 
considerar-se 

revistes no 
indexades

2 JCR (Latindex, 
DICE...) 

+
4 no indexades

Aj Dr 6 JCR-SCI
*Diplomats

2 JCR

4 JCR-SCI 5 bases 
de dades 
específica 

o DICE

2 + 2 2 JCR 1 JCR (Latindex, 
DICE...)

+
2 no indexades

FRANCIS
International Bibliography of the Social Sciences
Arts and Humanities Citation Index
Social Science Citation Index
Bibliography of the History of Arts (RLG)
Historical Abstracts
International Medieval Bibliography
Index Islamicus
RILMS Abstracts of Music Literature
Philosopher’s Index
Répertoire Bibliographique
International Bibliography of Periodical Literature
in Humanities and Social Sciences (IBZ)
Linguistic Bibliography (BL)
Library and Information Science Abstracts.



Acreditacions de professorat 

Nombre de publicacions per obtenir
a puntuació màxima

EXP/SALUD TEC HUM JUR PSICO ECO, SOC, EDU

PCD 12 JCR
(50% T1)

*Diplomats
5 JCR T1-T2

8 JCR-SCI
o 

a bases de dades 
internacionals 
d’enginyeria

o
Actes congressos

o
6 obres 

artístiques

10 3 revistes de 
reconegut 
prestigi i 

amplia difusió
(DICE)

+ 
4 no 

acreditades

4 JCR 
SSCI o SCI

o 
Latindex
També es 

poden 
considerar-se 

revistes no 
indexades

2 JCR (Latindex, 
DICE...) 

+
4 no indexades

Aj Dr 6 JCR-SCI

*Diplomats
2 JCR

4 JCR-SCI 5 2 + 2 2 JCR 1 JCR (Latindex, 
DICE...)

+
2 no indexades



Acreditacions de professorat 

PREDOCTORAL

POSDOC



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV

MOLT IMPORTANT! 
Mateix usuari i contrasenya que es va emprar al programa PEP o ACADEMIA



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV

IMPORTANT – Saber-se vendre en 2.800 caràcters



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV

IMPORTANT – Saber-se vendre en 2.800 caràcters



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV

IMPORTANT – Saber-se vendre en 2.800 caràcters



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV

IMPORTANT – Saber-se vendre en 2.800 caràcters

Mi trayectoria profesional tiene un marcado carácter… A raíz de mi trabajo
como… En esa época compaginé el trabajo con tareas docentes como profesor
en … y continué ampliando mi formación académica cursando estudios de
máster / doctorado… A finales de XXXX empecé a trabajar como profesor
asociado en la Universidad, compaginándolo con trabajo y con los cursos de
doctorado… En XXXX obtuve por concurso una plaza de ayudante en el
Departamento…. En la actualidad soy ….. y ejerzo como secretaria de la
Facultad….

Después de esta introducción, procederé a resumir mi CV en X apartados…..



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV

IMPORTANT – Saber-se vendre en 2.800 caràcters

1. Actividad investigadora

Mi actividad investigadora muestra una producción regular y de calidad en los
últimos 5 años tal y como se refleja en el resumen y currículum completo,
habiendo dado lugar a un número considerable de publicaciones, la mayoría de
ellas en revistas JCR y en la mitad de ellas ocupo una posición relevante (primer

autor o corresponding author). Esta actividad ha seguido esencialmente las
líneas de investigación desarrolladas por el Grupo de Investigación XXXXX

He publicado un total de 22 trabajos en revistas evaluadas por pares, 12 de ellos
en revistas con factor de impacto indexadas en Journal Citations Reports (JCR),
Science Citation Index (SCI) de la Web of Science (WoS), de las que 9 (67%) están
en primer (6) o segundo tercil (3) y ocupo posición relevante en todos ellos. Los
10 restantes los he publicado en revistas SCOPUS con índice de calidad relativo
en Scimago Journal Rank (SJR), todos ellos en el segundo cuartil.



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV

IMPORTANT – Saber-se vendre en 2.800 caràcters

Poseo un índice H de 6, habiendo recibido un total de 254 citaciones.

He sido editor de X libros de la colección… También he publicado 2 capítulos de
libro….

He participado activamente en más de X congresos y jornadas de ámbito

internacional y nacional, en los que he presentado X comunicaciones orales y X
pósteres. También he sido miembro del comité científico en el congreso….

Vengo participando en 1 proyecto de investigación competitivo, actuando como
investigador colaborador (PIXXXXX) del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades.

Soy miembro del grupo de investigación XXXXX desde XXXX. Dicho grupo
pertenece al catálogo de grupos de investigación de la UIB adscrito a las áreas….



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV

IMPORTANT – Saber-se vendre en 2.800 caràcters

He realizado una estancia de investigación a nivel nacional en el grupo de
investigación XXXXXXX de la Universidad XXXXXX. Para mejorar mi capacidad
investigadora, en estos momentos tengo planificada un estancia en el Reino
Unido en la University of Hertforshire con la profesora XXXXX.

Soy revisor de artículos de las siguientes revistas con FI indexadas en SCI-JCR de
la Wos: XXXXXXXXX

He recibido varios premios….

2. Actividad Docente

El los últimos 4 años mi labor principal se desarrolla en la UIB como PDI en el
Departamento….



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV

IMPORTANT – Saber-se vendre en 2.800 caràcters

He participado en la docencia reglada en la Facultad XXXX, tanto en diplomatura,
grado como en máster…. También he participado en la formación práctica de
profesionales….

He codirigido 1 TFM y 17 TFG. Actualmente estoy codirigiendo una tesis
doctoral…

He elaborado material docente tanto en grado como en máster. Poseo 2
proyectos de innovación docente (1 de ellos como responsable).

Fui miembro de la Comisión de Garantía de Calidad….

Para mejorar mi calidad docente, he realizado el curso de experto en técnicas
docentes de grado superior en la UIB de 100 horas lectivas….



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV

IMPORTANT!

No duplicar mèrits als 
diferents apartats

- Indicis de qualitat (FI, posició, quartil, cites...).
- Impacte social.
- Resultats obtinguts i contribució específica.
- Vinculació a tesis, projecte de recerca, estància...



Com redactar els indicis de qualitat?

• Posar els indicadors en context: Posició X sobre XX, Quartil X, es situa entre el XX% de
treballs més citats de l’àrea de XXXX, el XX treball més citat de la revista, etc.).

• Només incloure els indicadors que son favorables als nostres interessos.

• Fer especial èmfasis a les bases i productes descrits en la convocatòria i en el camp
específic.

• Incloure només dades contrastables.

• No fer apreciacions subjectives sobre l’impacte del treball.

Recomanacions per a la presentació

Consell

Mai mentir, ara bé, 
ometre informació 
no significa mentir



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV



Recomanacions per a la presentació

Exemple: 

QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS

Com redactar els indicis de qualitat?

• Bases de dades a on està indexada una revista



Recomanacions per a la presentació



Recomanacions per a la presentació



Recomanacions per a la presentació

Com redactar els indicis de qualitat? Factor d’Impacte, posició i quartil



Recomanacions per a la presentació

Com redactar els indicis de qualitat?

• Cites a JCR /WoS vs Cites Totals



Per al nombre de cites JCR (WoS)

Recomanacions per a la presentació



Per al nombre de cites totals

Recomanacions per a la presentació



Recomanacions per a la presentació

Com redactar els
indicis de qualitat?

Mètriques
alternatives



Recomanacions per a la presentació

Com redactar els indicis de qualitat? Mètriques alternatives



Recomanacions per a la presentació

Com redactar els indicis de qualitat? Autoria preferent + nombre d’autors

Saps quina ha estat la contribució de cada un d’aquests autors al treball?



ANECA i CNEAI avaluen l'activitat individual d’un professor o
investigador concret, per tant, l'autoria resulta de capital importància.

No hem d’oblidar… que el nombre de signants per treball no deixa de
créixer.

Perquè una publicació sigui considerada exigeixen:

- “El sol·licitant haurà d’haver participat activament en els treballs”.

- En cas de multi-autoria haurà “concretar la seva aportació específica”.

¡Alerta! 
amb el que es posa a 

l’enviar l’article

Recomanacions per a la presentació

Com redactar els indicis de qualitat? Autoria preferent + nombre d’autors



¿Cómo justificar un elevado número de autores?

Com justificar un nombre elevat d’autors?

• La complexitat de l’estudi…

• Grandària de la mostra… / Treball de camp…

• Tècniques emprades…

• Multicèntric

• Temps: anys de seguiment…

Recomanacions per a la presentació



Recomanacions per a la presentació

Quina és la mitjana d’autors que signen un treball científic per disciplina?



Recomanacions per a la presentació



Recomanacions per a la presentació



Recomanacions per a la presentació

Com redactar els indicis de qualitat? Autoria preferent

• Evidència del lideratge científic

• Impor tants en la promoció científica

• L’ordre alfabètic ha retrocedit

PRIMER AUTOR AUTOR DE CORRESPONDÈNCIA
Corresponding author DARRER AUTOR

Paper de concebre el treball, 
de planificar-ho i lidera 
l'execució del mateix en les 
seves diferents fases

S'encarrega dels tràmits relacionats 
amb la revisió editorial 
(correspondència amb l'editor, 
modificar manuscrit en resposta als 
comentaris dels revisors…)

S'encarrega de revisar 
críticament el manuscrit i 
certificar que l'article està 
llest per a l'enviament



Firma: autor - institució

Las diversas variantes con las que un autor firma sus artículos o incluye el nombre de su 
institución en una publicación, dificultan el análisis de las citas recibidas, disminuyendo el 
impacto de su producción científica y su visibilidad.



Firma: autor - institució

“Per favor, firma sempre igual”



Normalitzar nom de l’autor







Firma: autor - institución

Rankings!!!



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV

- Indicis de qualitat (SPI, BIPUBLISHERS).
- Impacte social.
- Resultats obtinguts i contribució específica.
- Cites a articles de revistes JCR.
- Biblioteques a les que es troba (REBIUN, Worldcat), guies docents...
- Vinculació a tesis, estància...



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV

IMPORTANT!

Quan hi ha text lliure 
s’ha d’aprofitar

- Pertànyer comitè editorial revistes
- Revisor de projectes 
- Activitat regular de revisió d’articles revistes
- Membre grup de recerca
- Seminaris o conferències de recerca en centres de prestigi

- Premis activitat investigadora
- Participació en comissions de recerca



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV

IMPORTANT!

Quan hi ha text lliure s’ha d’aprofitar

- Direcció o co-direcció de TFG o TFM
- Mobilitat docent: unes 3 estàncies d’1 setmana
- Autoria de material docent original publicat en editorials de prestigi: CL o Llibre
- Publicacions sobre qualitat i innovació docent universitària
- Participació en congressos d’innovació docent
- Direcció o co-direcció de tesis
- Elaboració de cursos OCW, EdX, Coursera...
- Impartició de cursos
- Tutor de residents o de pràctiques acadèmiques d’alumnes
- Premis d’excel·lència docent
- Docència reglada en llengua estrangera
- Coordinació docent de grups d’estudiants (becari FPU, intercanvis, pràctiques, etc.).
- Membre de tribunal de tesi doctoral, TFG o TFG



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV



Criteris orientadors i aplicació informàtica del CV

IMPORTANT!

Quan hi ha text lliure 
s’ha d’aprofitar

- Membre junta de centre...
- Membre consell departament...
- Manteniment de la pàgina web grup de recerca...
- Direcció / coordinació cursos postgrau...
- Membre de societats científiques...



Procés d’acreditació ACADEMIA

El sol·licitant introdueix les 
dades a l'aplicació 

informàtica i ha de presentar 
copia de cada mèrit al·legat

La sol·licitud es avaluada per 
2 experts independents

La Comissió emet un 
informe d’avaluació

AVALUACIÓ +AVALUACIÓ -
• Informe negatiu ha d’estar motivat
• Pot presentar-se RECLAMACIÓ (1 mes)
• Es pot tornar a sol·licitar als 6 mesos de la notificació.

3 mesos hàbils

Subsanació 
10 díes

8 – 12 vocals



Acreditacions de professorat 

Algunes consideracions als procés:

• L’avaluació no està subjecte a un termini de caducitat i tindrà efecte en totes les
universitats espanyoles.

• L’avaluació positiva en la figura contractual de PCD qualificarà automàticament per
poder ser contractat en les figures de Aj. Dr. i PUP.

• Per sol·licitar una nova avaluació en ANECA no es necessari enviar de nou tota la
documentació.

• Per a optar a l’avaluació a PCD o PUP, no son necessaris 3 anys d’experiència
postdoctoral.



Recomanacions per a la presentació

1) Ordre, pulcritud i concreció en l’exposició de mèrits.

2) Aprofitar els camps de text lliure per a treure al màxim profit dels mèrits més
significatius, inclús si no estan expressament mencionats a la normativa ANECA.

3) Descriure adequadament les dades bibliogràfiques: indicant impacte, cites, tipus de
cites, difusió, descàrregues...

4) Evitar “inflar” els mèrits, duplicar-los en varis apartats o “forçar” el compliment dels
criteris que clarament no es compleixen.

5) Vincular els mèrits en la mesura de lo possible a: Tesis --> producció derivada, beques;
Estàncies --> producció derivada, finançament; Projectes --> producció derivada.

6) Evitar senyalar els punts dèbils del CV o oferir explicacions innecessàries (“no tinc

molts d’articles JCR perquè la meva recerca és local”; “no ocupo posicions rellevants de
lideratge en les publicacions perquè en el meu grup firmem per ordre alfabètic”,...).



1) Col·labora amb un “Grup de Recerca”.

2) Aprenentatge continu: lectura crítica d’articles científics, mètodes de recerca (noves
metodologies), idiomes, informàtica...

3) Participa en xarxes socials de temàtica científica o de recerca: twitter, facebook,
researchgate...

4) Fes estades de recerca.

5) Fes propostes de recerca i d’articles

6) Fomenta un grup allà on cadascú tingui el seu paper i desenvolupi la seva creativitat.

7) Filosofia WIN-WIN / Estableix sinèrgies.

8) Ser competitiu però “una publicació ha de ser una victòria de grup”.

Consells per ser altament productius



Moltes gràcies!!!
Edifici B eatriu  de Pinós – D espatx 23

Telf. 971172367

m iquel.bennasar@ uib.es

@ m iquelbennasar



Curs d’Acreditacions de professorat i 
sexennis: com perdre la por a ANECA

Dies 16, 17 i 18 de juliol
en horari de matí


