
ANNEX II 
 
Nom i Cognoms: Inés Victoria Prades Causera........................................................................................................................................... 
Nº Plaça/ Places:   6123    Categoria: PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL Curs: 2016/2017 
 
1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA 9,25 
 1.1 Expedient  8,22 6,00 
a) Expedient acadèmic del grau, llicenciatura o diplomatura. 8,22 
b) Premi extraordinari de grau, llicenciatura o diplomatura.  
c) Premi autonòmic o equivalent de grau, llicenciatura o diplomatura.  
d) Premi nacional de grau, llicenciatura o diplomatura.  
 1.2 Altres títols universitaris 1,25 1,25 
a) Títols de Doctor  
b) Premi nacional de doctorat.  
c) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor.  
d) Títols oficials de màster. 1,00 
e) Títols oficials de diplomatura.  
f) Títols oficials de grau, llicenciatura o diplomatura.  
g) Títols postgraus propis.  
h) Títols de segon cicle i especialitzacions. 0,25 
 1.3 Docència universitària 1,00 1,00 
a) Docència en títols oficials.  
b) Docència en títols propis.  
c) Col·laboració docent en institucions sanitàries.  
d) Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió universitària, etc..  
e) Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials.  
f) Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars. 1,00 
 1.4 Formació docent universitària 0,00 0,00 
a) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent.  
b) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats.  
 1.5 Altres mèrits de formació i docència 1,00 1,00 
a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres.  
b) Acreditació a Contractat Doctor.  
c) Elaboració de material docent.  
d) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles, cursos, conferències, etc.).  
e) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària.  
f) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària.  
g) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors.  
h) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats. 1,00 
i) Premis no inclosos en altres apartats.  
j) Participació en tasques de coordinació docent.  
2.- INVESTIGACIÓ 16,00 
 2.1 Programes de formació i contractes d’investigació 0,00 0,00 
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva.  
b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva.  
c) Contractes d’investigació amb universitats i centres nacionals o internacionals de reconegut prestigi.  
 2.2 Activitat investigadora 15,40 15,40 
a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals. 2,00 
b) Llibres/capítols llibre amb ISBN internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions crítiques). 12,00 
c) Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives universitàries / 

autonòmiques / nacionals / internacionals. 
 

d) Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives universitàries / autonòmiques / nacionals / 
internacionals. 

 

e) Actuacions l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres projectes I+D.  
f) Aportacions a Congressos nacionals/internacionals. 1,40 
g) Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació.   
h) Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació.  
i) Direcció de tesis doctorals.  
j) Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques.  
 2.3 Altres mèrits d’investigació 0,60 0,60 
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació.  
b) Organització de congressos científics.  
c) Assistència a congressos científics. 0,40 
d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres apartats.  
e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres apartats.  
f) Beques de col·laboració. 0,20 
g) Altres beques d’investigació.  
h) Col·laboració en tasques d’investigació.  
i) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat.  
3.- ACTIVIDAD PROFESSIONAL ASSISTENCIAL 12,25 12,25 
4.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 3,50 
5.- MÈRIT PREFERENT 0,00 
a) Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent universitari. 0,00 

TOTAL suma apartats:  41,00 
 


