
 
CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE PROMOCIÓ 
DE LA DOCÈNCIA  

 
El Col·legi Oficial de Metges de Lleida convoca la tercera edició de les beques de 
promoció de la docència destinats a residents de formació sanitària especialitzada 
col·legiats a Lleida. 
 
La beca pretén promocionar la formació durant la residència. D’aquesta manera, la 
quantitat econòmica rebuda pels perceptors de la beca haurà de ser destinada a 
activitats relacionades amb la formació sanitària especialitzada. 
 
Es convoquen en total 5 beques: 
- 1 beca destinada a residents de primer any, amb una dotació de 500 euros. 
- 1 beca destinada a residents de segon any, amb una dotació de 1.000 euros. 
- 1 beca destinada a residents de tercer any, amb una dotació de 1.000 euros. 
- 1 beca destinada a residents de quart any, amb una dotació de 1.500 euros. 
- 1 beca destinada a residents de cinquè any, amb una dotació de 1.500 euros. 
 
Les beques seran atorgades als residents col·legiats a Lleida que tinguin millors 
puntuacions segons el barem annex, al qual els participants s’haurà de cenyir 
estrictament (només es corregiran els curricula presentats en l’estil i forma que es 
detalla en el barem). 
 
Es valoraran les activitats dutes a terme en el període: 1 de gener de 2018 a 15 
febrer de 2019.  
 
La documentació s’haurà de lliurar al registre col·legial i el període de presentació de  
sol·licituds és del 15 de febrer al 15 de març de 2019  (fins 14,00 h.). La Junta de 
Govern es constituirà com a tribunal i dictarà les corresponents resolucions. Les beques 
es lliuraran a l’assemblea de col·legiats que se celebrarà el proper 10 d’abril de 2019. 
 
Lleida, 15 de febrer de 2019 
La Junta de Govern 
 

Barem de mèrits per a accedir a la beca a la promoció a la docència per a Residents 
de Formació Sanitària especialitzada de Lleida 

1.- Qualificació docent (màxim 3, equivalent a 30 punts d’aquest barem) 
° Qualificació anual de la comissió avaluadora. 
° En cas de residents de més d’un any de formació es farà la mitja aritmètica de les     
   qualificacions. 
 
2.- Publicacions i activitats de recerca (màxim 30 punts) 
° Matriculació en l’escola de doctorat i assoliment avaluació anual per la comissió de  
   salut de l’escola de doctorat: 5 punts per any. 
° Publicació de capítols de llibres: 
 - 2 punts si primer autor 
 - 1 punts si 2n o 3r autor 
 - 0,5 punts si >3r autor 
° Publicació en revista indexada internacional: 
 - 5 punts si primer autor 
 - 4 punts si 2n o 3r autor 
 - 3 punts si >3r autor 



° Publicació en revista indexada nacional: 
 - 3 punts si primer autor 
 - 2 punts si 2n o 3r autor 
 - 1 punts si >3r autor 
° Comunicacions a congressos internacionals en forma de comunicació oral 
 - 3 punts si primer autor 
 - 2 punts si 2n o 3r autor 
 - 1 punts si >3r autor 
° Comunicacions a congressos nacionals en forma de comunicació oral 
 - 2 punts si primer autor 
 - 1 punts si 2n o 3r autor 
 - 0,5 punts si >3r autor 
° Comunicacions a congressos internacionals en forma de pòster 
 - 2 punts si primer autor 
 - 1 punts si 2n o 3r autor 
 - 0,5 punts si >3r autor 
° Comunicacions a congressos nacionals en forma de pòster 
 - 1 punts si primer autor 
 - 0,5 punts si 2n o 3r autor 
 - 0,25 punts si >3r autor 
° Participació en beques o PI competitius (FIS, CIRIT, Beca Fundació Marató o  
    similars): 5 punts per cadascun 
° Participació en beques o PI competitius locals o similars: 2 punts per cadascuna. 
° Títol de doctor: 10 punts. 
 
3.- Formació continuada (màxim 30 punts) 
° Assistència als cursos de formació sanitària i especialització de l’HUAV, d’HUSM i AP: 0,5 punts    
   per cada 10 hores de durada del curs. 
° Assistència als cursos de formació del Col·legi Oficial de Metges de Lleida: 0,75 punts  
   per cada 10 hores de durada del curs. 
° Assistència a cursos impartits o reconeguts per organismes o institucions oficials: 0,2  
   punts per cada 10 hores de durada del curs. 
° Assistència a congressos nacionals: 1 punt per Congrés de Societat científica 
° Assistència a congressos internacionals: 2 punts per congrés de Societat científica. 
 
4.- Participació en la docència de pregrau i postgrau. Altres (màxim 10 punts) 
° Per cada hora de classe de doctorat o formació mèdica continuada (FMC): 1 punt 
° Per cada hora en altres cursos de postgrau: màsters, especialització, cursos de FSE    
   de l’HUAV: 1 punt 
° Per cada hora de classe de pregrau o FMC: 1 punt 
° Per cada hora de col·laboració de les ACOEs: 0,1 punt 
° Per cada hora de docència en cursos del COMLL: 1,5 punts. 
° Per ser membre de la Secció Col·legial de Metges Residents del COMLL: 2 punts. 

PUNTUACIÓ MÀXIMA: 100 PUNTS 
Mèrit Punts 

Qualificació docent 30 

Publicacions i activitat de recerca 30 

Formació continuada 30 

Participació en la docència de pregrau. Altres 10 

Total 100 

 


