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SISTEMA I CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DELS AJUTS JOAN ORÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (FI) PER A L’ANY 
2023  

Les entitats han de trametre a l’AGAUR, a través de l’EACAT o de qualsevol altre registre electrònic oficial 
vàlid, aquest document normalitzat amb el sistema i els criteris de priorització que es preveu aplicar 
perquè l’AGAUR pugui validar que s’adapten als requisits de les corresponents bases reguladores.  

És responsabilitat de l’entitat d’adscripció fer públics els criteris propis de priorització abans de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds i conservar les evidències d’aquesta publicació. 

NOM DE L’ENTITAT : INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL 
(IPHES) 

NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (4 PUNTS)  

La nota mitjana ponderada dels estudis de grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura tindrà un pes del 
80% en el total de la nota d’aquest apartat. 
La nota mitjana ponderada dels estudis de màster tindrà un pes del 20%. 
La nota del màster només es tindrà en compte si es disposa de la nota mitjana de l’expedient en el 
moment de presentar la sol·licitud. 
Si accedeix al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, només es tindrà en compte la nota 
mitjana de l’expedient de grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura. 

 

VALORACIÓ DE L’ENTORN FORMARIU I DE RECERCA ON S’INTEGRARÀ LA PERSONA 
CANDIDATA (3 PUNTS).  

Les candidatures presentades s’adscriuen als grups valorats i finançats a la convocatòria SGR2017 i 
que han optat a la renovació a la convocatòria SGR2022. En concret, s’adscriuen als grups 
2017SGR836, que va obtenir una puntuació de 9,45 sobre 10; 2017SGR859, que va obtenir una 
puntuació de 9,35 sobre 10; i 2017SGR1040, que va obtenir una puntuació de 9,65 sobre 10. Càlcul de 
valoració: 2017SGR836 (3 * 9,45 / 10 = 2,84), 2017SGR859 (3 * 9,35 / 10 = 2,81) i 2017SGR1040 (3 * 
9,65 / 10 = 2,90). 

 

ADEQUACIÓ DE LA PROPOSTA A LA POLÍTICA CIENTÍFICA DEFINIDA PER L’ENTITAT 
D’ADSCRIPCIÓ (3 PUNTS).  
 

1) Projecte de beca/tesi: Interès, solidesa, consistència del projecte. Possibilitats de publicació de 
resultats en revistes amb FI. Adequació del projecte a les línies de recerca prioritàries dels grups de 
recerca del centre, potenciant línies de recerca poc desenvolupades. Puntuació: 1,7 sobre 3.  
2) Currículum Vitae: Valoració de publicacions SCI liderades i participades, participacions liderades en 
congressos i valoració del TFM. Aquesta valoració és indicativa de la capacitat de la persona candidata 
per publicar i difondre la seva activitat científica. Puntuació: 1,1 sobre 3. 
3) Àmbit de recerca: valoració de proporció de becaris per investigador i per grup de recerca, prioritzant 
l'àmbit menys dotat. Puntuació: 0,2 sobre 3. 
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Signatura: 

 

 

 

Nom: Robert Sala Ramos 
Càrrec: Director 

Validació de l’AGAUR: 

 

 

 

Victòria Miquel i Martí 
Directora àrea de Recerca, Innovació i 
Avaluació 
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CONTRACTES PREDOCTORALS FI 2023 
CRITERI Explicació del criteri Punts % 

Projecte de Beca/Tesi Interès, solidesa, consistència del projecte. Possibilitats de publicació de resultats en revistes 
amb FI. Adequació del projecte a les línies de recerca prioritàries dels grups de recerca del 
centre, potenciant línies de recerca poc desenvolupades 

0-17 

93,33% 
Valoració del CV Valoració de publicacions, participacions a congressos i del TFM. Aquesta valoració és 

indicativa de la capacitat de la persona candidata per publicar i difondre la seva activitat 
científica. 2 punts per publicació indexada (WOS o Scopus) liderada; 1 punt per participació 
en publicació indexada (no liderada); 0,5 punts per la resta de publicacions; 0,5 punts per la 
participació liderada en congressos. Valoració del TFM: si la nota final és 10= 3 punts; si la 
nota és 9= 2 punts; si la nota es 8= 1 punt. Fins un màxim d'onze punts 

0-11 

Historial de beques FI del grupo de 
recerca en el qual s'integrarà la 
persona contractada 

Si el grup de recerca (SGR) no ha tingut contracte FI a la darrera convocatoria (FI2022): +1 
punt. Si el grup SGR ha tingut contracte FI a la darrera convocatoria: 0 punts. 

0-1 

6,67% Promig general de contractes 
predoctorals del grup de recerca en el 
qual s'integrarà la persona candidata 

Si la mitjana de contractes predoctorals FI del grup de recerca (SGR) per investigador/a és 
inferior o igual a la mitjana general de l'IPHES (3 darreres convocatòries): 1 punt, i si és 
superior a la mitjana 0 punts. 

0-1 

PUNTUACIÓ TOTAL   0-30 100% 
 

Procediment: 

Aprovació per part del comité científic del procediment a seguir, específicament del sistema de valoració del 30% de la nota final que pot decidir el centre 

Els candidats/es exposen el seu projecte en una presentació ppt de 5 minuts, davant del comité científic i amb la presència dels tutors/es. 

Els membres del comité científic valoren les presentacions. Si algún dels membres és tutor d'un treball, no valorarà el projecte del seu candidat/a.  

Es calcula la mitjana de totes les valoracions dels projectes de beca 
En paral.lel es calculen els altres criteris numèrics indicats al DOGC, que són objectivables: expedient acadèmic (40%) i puntuació del grup de recerca 
(30%). 

Resultats finals de les valoracions i presentació al comité científic de la jerarquització final efectuada en funció d'aquestes valoracions. 

 


