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1. Introducció 

 

L’exercici de la Infermeria en l’àmbit sanitari ha evolucionat en el temps sense 

recollir elements diferenciadors reconeixedors de les diverses aportacions 

d’aquest grup professional en funció dels diferents rols desenvolupats. L’únic 

element aglutinador ha estat l’acreditació titular de la diplomatura corresponent, i 

la única via de promoció l’assumpció de responsabilitats de comandament. 

És per adequar les aspiracions professionals a les necessitats del sistema que 

cal definir instruments de promoció que permetin un reconeixement des de les 

vessants: 

- Experiència i competències. 

- Compromís i implicació institucional en els resultats. 

- Motivació i aprenentatge permanent. 

 

El sistema de promoció professional ha de preservar en tot moment la cultura i el 

model organitzatiu de cada institució. 

 

 

2. Característiques genèriques del sistema 

 

2.1. Voluntarietat:  El treballador participarà voluntàriament en el sistema, tant 

en l’accés com en els canvis de nivell, sense que, en cap cas, tingui caràcter 

obligatori. 

 

2.2. Avaluació: L’avaluació tindrà en compte, depenent de la tipologia i la cultura 

de cada centre els següents àmbits en relació als objectius de la institució: 

- Activitat assistencial. 

   - Aportacions des de la participació i la implicació. 

   - Aptituds. 

   - Formació continuada. 

   - Docència. 

   - Investigació. 

 

2.3. Permanència: Els nivells A,B i C són consolidables, l’assoliment del nivell D 

no significa la permanència en el mateix.   

 

2.4. Estructura per nivells: S’establiran quatre nivells amb una denominació 

específica i una permanència mínima, que permeti als Diplomats sanitaris dels 

centres o institucions estar identificats tant en l’àmbit de la seva institució com en 

l’àmbit social i professional. 

Els nivells en cap cas suposaran una vinculació a llocs de treball. 
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2.5. Retribució: S’establirà un complement retributiu específic per  cada nivell. 

 

2.6. Comissió d’avaluació: A cada centre  s’establirà una comissió amb 

caràcter paritari nomenada per la Direcció del centre i el Comitè d’empresa entre 

professionals del centre. Els representants nomenats pel Comitè d’empresa 

seran necessàriament Diplomats sanitaris del centre.  

                      Aquestes comissions procuraran funcionar  amb consens  però  en   cas  d’empat   

                      decidirà la direcció del centre, la qual vindrà obligada a  raonar per escrit la   seva   

                      decisió. 

                      Els components de la comissió tindran l’obligació de confidencialitat i de secret en   
                      relació   als    comentaris    i    les   valoracions que   puguin realitzar els diferents   
                      components de la comissió sobre les persones avaluades. 
 

Cada comissió es dotarà del seu reglament de funcionament. 

La Comissió d’avaluació establirà a cada centre els criteris específics d’avaluació 

d’acord amb el marc genèric definit en el conveni. 

 

2.7. Àmbit personal: Podran participar en el sistema professionals del Grup 2 

amb els requisits que es puguin establir (Diplomats d’infermeria, fisioterapeutes, 

treballadors socials, llevadores, operadors d’optòmetre i dietistes). 

 

2.8. Adaptabilitat: El sistema tindrà caràcter de genèric adaptant-se a la cultura 

organitzativa de cada centre i al sistema d’incentivació, promoció i 

desenvolupament professional ja existents. 

 

3. Components bàsics del sistema 

 

3.1. Accés general: 

Donada la voluntarietat d’aquest, l’accés a cada nivell serà sol·licitat pels 

treballadors del Grup 2 en els terminis establerts a cada institució. 

Els treballadors del Grup 2, en el moment de la sol·licitud, caldrà que reuneixin 

els requisits adients per a cada nivell. 

L’accés al nivell corresponent a cada institució pels nous ingressos es podrà 

sol·licitar per l’interessat als dotze mesos de la seva incorporació i als sis mesos 

en el supòsit que ja hagi estat avaluada per una altra institució amb anterioritat. 

 

3.2. Característiques dels nivells: 

Els nivells es denominaran provisionalment, 

- Nivell A. 

- Nivell B. 

- Nivell C.  

- Nivell D. 
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La permanència mínima per nivell s’estableix en: 

- 6 anys d’experiència per accedir  al nivell A. 

- 6 anys de permanència en el nivell A per accedir al nivell B. 

- 7 anys de permanència en el nivell B per accedir al nivell C. 

- 9 anys de permanència en el nivell C per accedir al nivell D. 

 

La permanència o no en el nivell es produirà : 

- Per avaluació ordinària a la finalització del període mínim de 

permanència. 

- Per avaluació excepcional, sol·licitada per l’empresa o per la 

representació unitària dels treballadors.  

 

Els nivells del sistema d’incentivació, promoció i desenvolupament professional, 

llevat del nivell A, són de caràcter no consolidable. 

 

3.3. Requisits d’accés per cada nivell: 

 a) Pel nivell A: 

 Estar en possessió del títol de diplomat universitari   o  A.T.S. i acreditar   6 anys 

d’experiència hospitalària en un hospital d’aguts i/o en un centre d’atenció 

primària segons el cas. 

 Portar un mínim d’un any de prestació efectiva de serveis en el centre avaluador 

o de sis mesos en el supòsit que ja hagi estat avaluat per una altra institució 

d’aguts afectat pel conveni en el mateix àmbit d’atenció. 

 Tenir una dedicació igual o superior al 50% de la jornada màxima anual 

determinada al conveni, sempre i quan la reducció de jornada fins al 50% no hagi 

estat a petició del treballador. S’exclourà d’aquest supòsit la reducció de jornada 

per lactància o la reducció de jornada per tenir cura d’un menor, disminuït físic, 

psíquic o sensorial. 

 b) Pel nivell B, C i D. 

Les comissions avaluadores de cada institució, d’acord amb les característiques 

generals del sistema descrites al punt 2, establiran els aspectes a valorar en 

cada cas i en cada centre. 

En qualsevol cas es fugirà de fórmules que suposin automatisme en els canvis 

de nivell. 

Els mèrits assistencials i les aportacions des de la participació i la implicació 

representaran percentualment la part més destacada de l’avaluació. 

La dedicació serà plena, però a partir de la signatura del conveni es podrà 

accedir tenint una dedicació igual o superior al 50% de la jornada màxima anual 

determinada al conveni, sempre i quan la reducció de jornada fins al 50% no hagi 

estat a petició del treballador.  
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S’exclourà d’aquest supòsit la reducció de jornada per lactància o la reducció de 

jornada per tenir cura d’un menor, disminuït físic, psíquic o sensorial. 

Excepcionalment i,     per   causes   raonades podrà   exonerar-se  del requisit de 

permanència mínima, pel nivell B. 

c) S’establiran en tots els casos límits al nombre de sol·licituds per cada 

treballador, tant per l ’accés com pel canvi de nivell dins del sistema. 

En el cas de no accedir al nivell sol·licitat després de dos avaluacions caldrà 

romandre 5 anys en el darrer nivell assolit abans de demanar una nova 

avaluació. 

 

3.4. Retribució: 

Cada nivell, per jornada completa, serà retribuït amb un complement de caràcter 

anual abonat en dotze mensualitats. 

Les jornades inferiors seran retribuïdes proporcionalment. 

L’aplicació d’aquest sistema de nivells dintre del grup professional 2 deroga 

qualsevol altra denominació i sistema de nivells que poguessin existir als centre 

afectats per aquest conveni.  

 

 

  4. Comissió d’avaluació 

 

4.1 La Comissió d’avaluació tindrà la composició següent: 

-  4 Vocals titulars designats per la Gerència de GSS (amb 2 

substituts). 

-  4 Vocals titulars designats pels Representants Sindicals (amb 2 

substituts). 

 

4.2 Funcions de la Comissió d’avaluació: 

a) La Comissió és responsable de: 

- Valorar les sol·licituds d’inclusió en el SIPDP. 

- Coordinar el procés de recollida dels instruments d’avaluació del  

factor competències (qüestionaris de competències i altres) i del factor  

formació (certificacions i títols varis). 

- Valorar i quantificar els documents segons la norma. 

-  Detectar i analitzar possibles incoherències en el model d’avaluació. 

- Valorar les propostes de revisió de nivell presentades. 

- Elaborar les actes de cada reunió, amb la relació de casos avaluats i 

les resolucions adoptades, en base a les quals, la Gerència de GSS 

farà les comunicacions adients als sol·licitants.  
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                       b) Competències de la Comissió d’avaluació: 

- Facultat per recaptar tota la informació necessària per aclarir 

qualsevol  dubte, bé sigui demanant documentació complementària, 

invitant al cap  o a l’interessat.      

- Delegar accions específiques en experts/ professionals. 

- La mateixa comissió podrà realitzar un estudi d’un nombre 

representatiu de documentació per tal de corroborar o revaluar els 

resultats obtinguts.  

- Proposar la revisió d’expedients per proposar-ne la seva revaluació i, 

si  s’escau, per majoria de la Comissió , determinar el descens de 

nivell. En cas d’empat, la Gerència de GSS tindrà el vot de qualitat.  

- La Comissió és sobirana per excloure temporalment del sistema a la 

persona que refusi l’avaluació d’un/s company/s. 

c) Normes d’actuació de la Comissió d’avaluació: 

- Per la constitució de la Comissió serà necessari que assisteixin tots  

els vocals titulars o substituts. 

- Les decisions s’adoptaran consensuadament, en cas d’empat tindrà 

vot de qualitat la Gerència de GSS, que vindrà obligada a raonar per 

escrit la seva decisió. 

- La Comissió es dotarà d’un reglament intern de funcionament. 

- Cap dels membres podrà participar en la reunió o reunions en que 

hagi d’avaluar-se ell mateix. 

- Les decisions de la Comissió podran ser reclamades en un termini de 

15 dies hàbils des de la comunicació a l’interessat davant la Gerència 

de GSS, que les resoldrà previ informe de la mateixa Comissió i 

exhaurirà la possibilitat de recórrer. 

                      d) Procediment d’avaluació: 

-  Un membre de la Comissió  donarà els qüestionaris als professionals 

que han  d’avaluar en competències a la persona que es presenta. 

- Els professionals que avaluen reflectiran la seva opinió individual al 

qüestionari  i el remetran a la mateixa persona de forma confidencial 

(amb sobre tancat), amb el nom, lloc de treball, data avaluació i 

signatura. 

                         La comissió d’avaluació és responsable de : 

- La recollida de tots els qüestionaris o altres instruments d’avaluació. 

- Creació d’una base de dades de les persones que opten. 

- Elaborar la puntuació final. 

- Comparar punts obtinguts amb la matriu de punts mínims per nivell. 

 

                     Cal recordar que,   per assolir un nivell el sol·licitant ha    d’igualar  les puntuacions  

                     mínimes exigides en aquell nivell en cadascuna de les competències. 
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                5. SIPDP del grup 2: 
 
5.1. Factors avaluables: 
 
Competència i formació: 

Com diu el text del conveni vigent per adequar les aspiracions professionals a les 

necessitats del sistema, cal definir instruments de promoció que permetin un 

reconeixement de les vessants: 

 - Experiència i competències. 

 - Compromís i implicació institucional en els resultats. 

 - Motivació i aprenentatge permanent. 

 

I a més a més, pel que fa a l’accés als nivells B i C del grup 2 els mèrits 

assistencials i les aportacions des de la participació i la implicació representaran 

percentualment la part més destacada de l’avaluació. 

És per això, que per aquest grup professional es planteja una avaluació on els 

factors avaluats estiguin estretament relacionats amb la raó de ser de la 

professió i que permetin conèixer en quina mesura els professionals han 

evolucionat a partir del nivell mínim exigit. 

En aquest sentit, és important diferenciar entre dos factors que estan relacionats i 

que seran avaluables : 

a) Factor Competències. 

b) Factor Formació. 

 

a) El Factor Competències reuneix tots aquells comportaments desitjables de 

que apareguin en el desenvolupament de les funcions que realitza la infermeria, 

els fisioterapeutes i els treballadors socials. 

Aquests comportaments es concreten en una sèrie d’indicadors observables i 

afins a estar agrupats en 10 competències diferents: 

-  Recollida d’informació. 

-  Coneixement i utilització dels sistemes d’informació. 

-  Planificació de les actuacions. 

-  Comunicar-se amb la família i el malalt. 

-  Treball en equip. 

-  Dur a terme el Pla d’acció. 

-  Romandre obert als requeriments de l’empresa. 

-  Realitzar docència. 

-  Aprendre durant la vida professional. 

-  Dur a terme activitats de recerca. 
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b) El Factor Formació atén a la formació i perfeccionament realitzat amb vista a 

l’aprofundiment o especialització en àrees determinades, docència impartida, 

treballs científics realitzats, etc. 

 

                      5.2. Requisits d’accés als nivells B i C 
 
Pel que fa al Factor Competències s’han definit uns indicadors, desglossats en 

el Qüestionari de Competències  que cal igualar amb un nombre de punts mínims 

per  cada competència, i per cada nivell (B o C) (veure taula nº 1). 

 

En el cas del Factor Formació, s’ha definit un Barem per cada activitat 

acadèmica, docent, científica o d’investigació, amb una puntuació mínima per  

cada apartat i per  cada nivell d’avaluació (nivell B o C) (veure taula nº 2). 

 

Quan un treballador iguali la puntuació mínima fixada per a cadascuna de les 10 

competències i per cadascun dels apartats del factor formació, del nivell 

determinat, es considerarà que pot accedir a aquest nivell. 

 

La valoració de cadascuna de les competències i dels apartats de la formació 

caldrà considerar-la independent, per la qual cosa, l’assoliment parcial d’aquests 

requisits impedirà l’accés al nivell sol·licitat. 

 

Així mateix, cap superàvit podrà compensar la puntuació d’una competència que 

no ha arribat al mínim exigit. 

 

Com diu el text del conveni, si la valoració és negativa, es podrà sol·licitar nova 

valoració al cap d’un any i si aquesta fos negativa també, caldrà romandre cinc 

anys en el darrer nivell assolit abans de demanar una nova avaluació. 
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Taula nº 1: Punts mínims per  cada competència 

 
 

FACTOR COMPETÈNCIA 

 

 

Accés 

Nivell B 

 

Accés 

Nivell C 

 Puntuació 

mínima 

Puntuació 

mínima 

Recollida d’informació 63 83 

Coneixements i utilització dels sistemes 

d’informació 

 

55 

 

70 

Planificació de les actuacions 55 70 

 

Comunicar-se amb el malat i la família 

 

55 

 

75 

Treball en equip 50 75 

Dur a terme el pla d’acció  50 75 

 

Romandre obert als requeriments de l’empresa 

 

50 

 

63 

Realitzar docència 50 67 

 

Aprendre durant la vida professional 

 

50 

 

75 

Dur a terme activitats de recerca 25 42 

Total puntuació mínima per a  

Cada nivell 

 

503 

 

695 
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Taula nº 2: Punts mínims per  cada apartat de formació 

 

 

FACTOR FORMACIÓ 

 

 

Accés 

Nivell B 

 

Accés 

Nivell C 

 Puntuació 

mínima 

Puntuació 

mínima 

 

Activitats acadèmiques  

 

1 

 

1.5 

 

Activitats docents 

 

- 

 

0.4 

 

Activitats científiques i d’investigació 

 

0.5 

 

1 

 

Total puntuació mínima per a cada nivell 

 

4.5 

 

6.5 

 

 

5.3. Sistema d’incentivació, promoció i desenvolupament professional per 

Diplomats sanitaris :   Factor Competències 

Com s’ha dit en els apartats anteriors, en el moment de desenvolupament del 

sistema, tot el personal amb contracte laboral fix o interí serà ubicat al Nivell A 

(sempre i quan assoleixi els requisits). 

 
Pel que fa a l’accés als nivells B i C del grup 2 els mèrits assistencials i les 

aportacions des de la participació i la implicació representaran percentualment la 

part més destacada de l’avaluació. 

 
És per això, que per aquest grup professional es planteja una avaluació on els 

factors avaluats estiguin estretament relacionats amb la raó de ser de la 

professió i que permetin conèixer en quina mesura els professionals han 

evolucionat a partir del nivell mínim exigit: factor competències, factor formació. 

 
 
5.3.1. Factor competències d’Infermeria /Treball Social /Fisioterapeutes 

 
El Factor Competències  reuneix tots aquells comportaments desitjables 

d’aparèixer en el desenvolupament de les funcions que realitza. 
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Aquests comportaments es concreten en una sèrie d’indicadors observables i 

afins a estar agrupats en 10 competències diferents: 

 

1. Recollida d’informació. 

2. Coneixement i utilització dels sistemes d’informació. 

3. Planificació de les actuacions d’infermeria. 

4. Comunicar-se amb la família i el malalt. 

5. Treball en equip. 

6. Dur a terme el Pla d’acció. 

7. Romandre obert als requeriments de l’empresa. 

8. Realitzar docència. 

9. Aprendre durant la vida professional. 

10. Dur a terme activitats de recerca. 

 

L’aparició d’aquests comportaments no s’ha de veure de forma independent sinó 

que cada competència pot funcionar, i de fet funciona, de forma conjunta. Això 

però, no treu l’opció de poder-les mesurar separadament. 

 
                       Cada competència es mesura en comportaments observables externament i que     
                       més endavant estan concretats en indicadors. 

 
Les competències que s’exposen a continuació són les identificades en l’àmbit 
més general de la infermeria. 
 

                      5.3.2.  Descripció de les competències  
 
Competència 1: Recollida d’informació 

- Grau de qualitat dels registres existents, rellevància i coherència amb   d’altres 

professionals de l’equip assistencial. 

 
Competència 2: Coneixement i utilització dels sistemes d’informació 

- Grau d’utilització de les eines que el professional té al seu abast per 

proporcionar i utilitzar la informació del sistema. 

 
Competència 3: Planificació de les actuacions d’infermeria 

- Grau de planificació, organització i replantejament en la presa de decisions 

d’infermeria d’acord a les observacions realitzades i a la informació recollida, 

amb l’objectiu d’assolir un increment en l’eficàcia i la eficiència de les seves 

activitats diàries. 

 

Competència 4: Comunicar-se amb el malalt i la família 

- Grau de qualitat de la informació que el professional d’infermeria ofereix al 

malalt i a la família, en referència a l’atenció i evolució del seu procés. 
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Competència 5: Treball en equip 

- Grau de col·laboració, comunicació, flexibilitat i dinamisme del professional 

d’infermeria amb d’altres membres de l’equip assistencial. 

 

Competència 6: Dur a terme el Pla d’acció 

- Grau d’habilitat i utilització de les tècniques i cures administrades, així com de la 

seva realització segons les indicacions dels protocols. 

La valoració es realitzarà sobre grans grups de cures: higiene, confort, tècniques 

i atenció al tractament, tècniques i atenció al diagnòstic, informació i educació 

sanitària. 

 

Competència 7: Romandre obert als requeriments de l’empresa 

- Grau de participació, dinamisme i flexibilitat en allò que l’empresa, centre i unitat 

requereixen, així com el grau d’adaptació i contribució a millorar les activitats de 

la unitat. 

 

Competència 8: Realitzar docència 

- Grau de qualitat en la transmissió de coneixements i habilitats cap als alumnes, 

personal de nova incorporació i altres professionals. 

 

Competència 9: Aprendre durant la vida professional 

- Grau d’iniciativa, dinamisme i participació front a noves tecnologies, mètodes o 

eines i activitats formatives i de reciclatge professional. 

 

Competència 10: Dur a terme activitats de recerca 

- Grau de replantejament de les activitats professionals en la dinàmica regular de 

les funcions i la consegüent realització d’activitats de recerca que aquestes 

poden portar amb vista a aconseguir una millor eficàcia i eficiència de les 

activitats diàries. 

                    5.3.3.  Indicadors del factor competències  
 

Els indicadors seran aquells comportaments observables externament i 

precisament l’objecte d’avaluació de la persona que es presenta. 

 

1. Indicador de competència: Recollida d’informació 

1.1. Signa de forma llegible els registres. 

1.2. Anota data del registre, hora/ torn. 

1.3. Identifica tota la documentació del malalt (nom, cognoms). 
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1.4. Els fets que enregistra són rellevants (afecten o estan en relació amb    

l’evolució del malalt). 

1.5. Els fets que enregistra són coherents amb d’altres professionals que atenen 

al malalt. 

1.6. Omple la documentació pròpia d’infermeria. 

 

2. Indicador de competència: Coneixem ent i utilització dels sistemes 

d’informació 

                      Utilitza els següents sistemes d’informació quan li cal: 

2.1. Sistema Informàtic. 

2.2. Protocols. 

                      2.3. Diagnòstics mèdics. 

2.4. Registre d’infermeria/ fisioteràpia /Treball Social. 

2.5. Normatives generals de funcionament (normativa laboral, uniformitat, normes 

d’emergència,...) 

 

3. Indicador de competència: Planificació de les actuacions 

3.1. Sap reaccionar davant els imprevists, assignant tasques a realitzar i no 

deixant cap necessitat habitual pendent. 

3.2. Organitza el treball a fer diàriament prioritzant les tasques amb criteri. 

3.3. Té disponible a temps el material necessari per fer una tècnica  específica 

(p. ex: no requereix fer viatges addicionals en busca de material). 

3.4. Realitza les tasques que li corresponent al seu torn. 

3.5. Es replanteja les planificacions de treball diàries de la unitat mitjançant la 

seva observació i proposant millores a la seva supervisió. 

 

4. Indicador de competència: Comunicar-se amb la família i el malalt 

4.1. Es presenta, saluda i s’acomiada del malalt i/o família. 

4.2. Explica als malalts/ família allò que se’ls farà abans i durant les cures 

(exploracions, tècniques, altres). 

4.3. Utilitza un llenguatge entenedor, adaptant-se al nivell de comprensió del 

malalt / família. 

4.4. Facilita la comunicació del malalt amb la família (p.ex.: facilitant espais i 

moments de comunicació amb el malalt, responent amb correcció i amb 

explicacions raonades i d’acord amb la legislació vigent de protecció de dades de 

caràcter personal. 

4.5. Facilita el rol /l’espai de la família o persones properes en el procés de la 

malaltia (p. ex: si és necessari, deixant participar a la família en la higiene del 

malalt, fent educació sanitària en base a la patologia del malalt). 
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5. Indicador de competència: Treball en equip 

5.1. Reporta els fets més rellevants del malalt als altres membres de l’equip, així 

com tot el que te relació amb l’aportació d’altres professionals (treballador social, 

psicòleg, etc.). 

5.2. Participa activament assumint els acords presos en equip (p. ex: amb els 

objectius de caire assistencial). 

5.3. Té flexibilitat realitzant tasques d’altres companys quan les circumstancies 

ho requereixen. 

5.4. Reconeix les seves limitacions demanant ajut quan ho necessita. 

5.5. Facilita la feina dels altres, tant des de la vessant organitzativa com 

assistencial (p. ex: amb actituds positives i sense  posar entrebancs a les 

tasques a fer). 

 

6. Indicador de competència: Dur a terme el Pla d’acció 

6.1. Aplicar la tècnica necessària en cada cas. 

6.2. Realitza la tècnica segons indica el protocol. 

6.3. Demostra habilitats per realitzar les tècniques, no havent de fer successius 

intents per finalitzar-les. 

6.4.Té incorporada l’educació sanitària en les seves activitats diàries. 

 

7. Indicador de competència: Romandre obert als requeriments de    

l’empresa 

7.1. Participa en la consecució dels objectius de l’empresa (centre, unitat). 

7.2. Participa davant de la posada en marxa de noves accions (empresa, centre, 

unitat). 

7.3. Fa  compatible   els   objectius  professionals  propis  amb  els de  l’empresa 

( p. ex: facilita el funcionament de la unitat/ centre). 

7.4. Fa propostes o millores front de les noves formes de fer la feina de la unitat. 

 

8. Indicador de competència: Realitzar docència 

8.1. Acull i facilita l’aprenentatge als alumnes. 

8.2. Fomenta la independència de l’alumne buscant els moments on l’alumne pot 

actuar per si mateix. 

8.3. Realitza una avaluació contínua (positiva i negativa) amb comportaments 

concrets i adapta els seus ensenyaments en funció del nivell de l’alumne o 

personal nou de la unitat. 

8.4. Dóna les explicacions necessàries del funcionament de la unitat 

(organitzativament i operativament ) al personal de nova incorporació. 

8.5. Transmet als altres els coneixements adquirits individualment. 

8.6. Està a l’escolta dels requeriments del personal de nova incorporació. 
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9. Indicador de competència: Aprendre durant la vida professional 

9.1. Té iniciatives per mantenir-se al dia en les noves eines, mètodes o 

tecnologies pròpies del seu camp (llegint, parlant amb altres, formant-se o 

experimentant amb nous enfocaments). 

9.2. Participa activament en les activitats formatives i de reciclatge del centre 

aportant idees en el desenvolupament de les mateixes. 

9.3. Proposa idees per a la realització d’accions formatives. 

 

10. Indicador de competència: Dur a terme activitats de recerca 

10.1. Mitjançant el pensament crític es qüestiona l’activitat diària proposant línies 

de recerca en el terreny pràctic. 

10.2. Porta a terme activitats de recerca en el terreny pràctic. 

                      10.3. Col·labora amb investigacions portades a terme per altres professionals. 

5.3.4. Avaluació del factor competències d’infermeria 
 

El sistema d’avaluació del factor competències tindrà en compte 3 tipus 

d’avaluació: 

 

 

Autoavaluació 

 

 

De la pròpia persona 

 

Avaluació horitzontal 

 

 

D’infermers /es companys d’equip  

(mínim 1 – màxim tots ) 

 

Avaluació vertical 

 

 

De supervisores o caps jeràrquics de 

l’equip de Direcció ( mínim 1 –màxim tots ) 

 

 

El supòsit bàsic és que només avaluarà aquell o aquells que tenen informació 

suficient per emetre un judici . Aquest aspecte és crític per tal de no banalitzar 

l’avaluació. Quan no hagi suficient informació l’avaluador no s’ha de pronunciar, 

justificant per escrit la seva decisió. 

 

Tenint en compte aquest supòsit bàsic i el sistema d’avaluació que regeix aquest 

sistema, els professionals que avaluaran cadascuna de les competències ja 

estan determinats. 
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A continuació es fa menció dels professionals que avaluaran en cada 

competència, així com el pes corresponent que tindran en la puntuació final de 

l’opinió que emeten. 

5.3.5. Instruments d’avaluació de les competències d’Infermeria/ Treball 
Social / Fisioteràpia 

 
Els instruments d’avaluació són tots aquells a l’abast de l’organització que 

permetin apreciar i estimar el grau de desenvolupament, per part dels 

professionals d’infermeria, de les competències definides. 

 

El Qüestionari de competències es converteix en l’instrument principal                       

d’avaluació del factor competències. Aquest qüestionari té la missió d’avaluar la 

freqüència d’aparició de comportaments que mostra la persona que es presenta. 

 

El professional que avalua emet la seva opinió posicionant -se en la freqüència en 

què la persona es troba habitualment. És a dir, si la persona ha mostrat en 

alguna ocasió un comportament concret no significa que se li doni ja una 

freqüència determinada, sinó aquella en la qual la persona es comporta 

habitualment. 

5.3.6. Procediment d’avaluació de les competències  
 

Els professionals que avaluaran cada competència i el pes corresponent que 

tindran en cadascuna d’elles es troben a continuació: 

 

                      1.  Indicador de competència: Recollida d’informació 

- 30% Autoavaluació. 

- 35% Avaluació horitzontal. 

- 35% Avaluació vertical. 

2. Indicador de competència: Coneixement i utilització dels sistemes 

d’informació 

- 20% Autoavaluació. 

- 35% Avaluació horitzontal. 

- 45% Avaluació vertical. 

 

3.  Indicador de competència: Planificació de les actuacions d’infermeria 

- 15% Autoavaluació. 

- 30% Avaluació horitzontal. 

- 20% Avaluació horitzontal. 

- 35% Avaluació vertical. 
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4.  Indicador de competència: Comunicar-se amb la família i el malalt 

- 20% Autoavaluació. 

- 40% Avaluació horitzontal. 

- 40% Avaluació vertical. 

 

                       5.  Indicador de competència: Treball en equip 

- 10% Autoavaluació. 

- 35% Avaluació horitzontal. 

- 25% Avaluació vertical. 

- 30% Avaluació horitzontal. 

 

6.  Indicador de competència: Dur a terme el Pla d’acció 

- 20% Autoavaluació. 

- 35% Avaluació horitzontal. 

- 45% Avaluació vertical. 

 

7. Indicador de competència: Romandre obert als requeriments de 

l’empresa 

- 20% Autoavaluació. 

- 45% Direcció d’Infermeria. 

- 35% Avaluació vertical. 

 

8.  Indicador de competència: Realitzar docència 

- 25% Autoavaluació. 

- 35% Avaluació horitzontal. 

- 40% Avaluació vertical. 

 

9.  Indicador de competència: Aprendre durant la vida professional 

- 15% Autoavaluació. 

- 30% Avaluació horitzontal. 

- 25% Avaluació vertical. 

- 30% Responsable de Formació. 

 

10.  Indicador de competència: Dur a terme activitats de recerca 

- 30% Autoavaluació. 

- 30% Avaluació horitzontal. 

- 40% Avaluació vertical. 
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5.4.  Sistema d’incentivació, promoció i desenvolupament professional: 

Factor Formació – Grup II 

Amb l’avaluació del Factor Formació es pretén conèixer quines activitats de 

formació, perfeccionament, docència i investigació realitza la persona en el 

període del Sistema d’incentivació i promoció professional. Aquesta avaluació 

inclou la formació relacionada amb l’activitat de l’empresa. 

 

L’avaluació del Factor Formació es portarà a terme tenint en compte els diferents 

requisits que es fan constar a continuació. 

 

La formació valorada per la Comissió d’avaluació  serà exclusivament realitzada 

dins el període de temps del Sistema, és a dir: 

Les persones que es presentin a nivell B seran valorades en tota la formació que 

hagin realitzat durant el període previ a la presentació al Sistema (mínim 6 anys). 

Les persones que es presentin a nivell C seran valorades en tota la formació que 

hagin realitzat durant el període previ a la presentació al canvi de nivell (mínim 7 

anys). 

 

Seguint l’estructura esmentada anteriorment, a continuació es concreta el barem 

que s’aplicarà als diferents apartats que composen el factor formació: 

 

1. Activitats acadèmiques. 

2. Activitats docents. 

3. Activitats científiques o d’investigació. 

5.4.1. Factor Formació: Barem 

 

1. Activitats acadèmiques 

 

1.1. Cursos de postgrau organitzats i/o autoritzats per les divisions, facultats, 

escoles i departaments universitaris i altres entitats amb conveni amb la 

universitat que tinguin relació directa amb les Ciències de la Salut. 

 

La durada d’aquests cursos ha de ser com a mínim de 15 crèdits (diploma de 

postgrau) i superior a 30 crèdits (mestratge).Un crèdit és equivalent a 10 hores. 

. 

Cada títol de mestratge 3 punts 

Cada diploma de post grau 1.5 punts 

 

 



 20 

1.2. Llicenciatures relacionades amb Ciències de la Salut. En cas de no haver-la 

finalitzat es distribuiran 4 punts entre els crèdits realitzats, percentualment al 

total de crèdits de la llicenciatura. 

Cada llicenciatura en infermeria 8 punts 

Altres llicenciatures 6 punts 

 
 

1.3. Diplomatures relacionades amb Ciències de la Salut. En cas de no haver-la 

finalitzat, es distribuiran 2.5 punts entre els crèdits realitzats, de forma 

percentual als crèdits que te la diplomatura. 

 

Cada Diplomatura diferent al SIPDP sol·licitat 5 punts 

 

 

1.4. Títol d’especialitats d’infermeria. 

 

Cada títol d’especialitat 3 punts 

 

 

1.5. Cursos de perfeccionament. 

 

1.5.1. Certificats o diplomes obtinguts en cursos d’infermeria,  treball social o 

de fisioteràpia autoritzats pel MEC,departaments corresponents de les 

comunitats autònomes, universitats, escoles universitàries, col·legis, 

associacions professionals, sindicats. 

 

Cada hora de curs  0.01 punts 

 

 

1.5.2. Cursos de formació continuada interna, acreditats per la Direcció del 

centre. 

 

Cada hora de curs  0.01 punts 
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1.5.3. Cursos a distància. 

 

Cada 10 hores  0.01 punts 

 

 

1.6. Certificats de nivells d’idiomes. 

 

1.6.1. Català. 

Els nivells A,B,C, no es sumaran, únicament es comptaran els punts assignats al 

nivell més alt. 

Es valorarà el nivell de català, mentre no s’hagi valorat com a requisit d’accés per 

presentar-se a la convocatòria de plaça fixa. 

 

Nivell A de Català 0.1 punts 

Nivell B de Català 0.2 punts 

Nivell C i superiors de català 0.3 punts 

 

 
1.6.2. Certificats oficials de nivell d’altres idiomes. 

(queda exclòs el nivell bàsic). 

 

Cada certificat de cada idioma  0.2 punts 

 

(solament 1 certificat per idioma). 

 

1.7. Cursos d’interès en l’àmbit de l’empresa: 

Gestió 

Informàtica a nivell d’usuari 

 

Cada dues hores de curs 0.01 punts 
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2. Activitats docents 

 

2.1. Activitats de caràcter docent en cursos de pre i postgrau, autoritzats i/o 

organitzats per Escoles Universitàries d’infermeria, treball social o Fisioteràpia,  

Departament de Sanitat i altres organismes oficials fora de l’horari laboral. 

 

Cada hora  0.2 punts 

 

 

         2.2. Activitats de caràcter docent com a monitor/a  de pràctiques fora de     l’horari 

        Laboral. 

 

Cada hora  0.02 punts 

 

 

                      2.3.Participació com a docent  en   els   programes      de  Formació  Contínua  de 

                      l’empresa. 

 

Cada hora  0.2 punts 

 

 

3. Activitats científiques i d’investigació 

 

3.1. Presentació de ponències, participació en taules rodones, publicació 

d’articles en una revista. 

 

Caire nacional  1.2 punts 

Caire internacional 1.5 punts 

 

 

3.2. Presentació de comunicacions i/o pòsters en jornadesi simpòsiums, etc. 

 

Caire nacional  0.5  punts 

Caire internacional 0.75 punts 

 

En cas de comunicació/pòster, etc. premiada, s’afegiran 0.25 punts 
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3.3. Assistència a jornades, congressos, seminaris 

 

Cada certificació  0.1 punts 

 

 

3.4. Participació com a membre del comitè organitzador o científic en jornades, 

congressos, seminaris. 

 

Cada certificació  0.6  punts 

 

 

3.5. Membre de la Junta Directiva de societats professionals de caràcter 

científic. 

 

Cada certificació  0.6  punts 

 

 

3.6. Participació en l’elaboració de capítols de llibres.  

(En cas de que hi hagi més d’un autor signat, es dividiran els punts entre el 

nombre d’autors). 

 

Cada certificació  2  punts 

 

 

3.7. Participació en grups de treball impulsats per l’empresa i/o d’organismes 

oficials per a l’elaboració de protocols i d’altres. 

 

Cada certificació  0.5 punts 

 

 

3.8. Participació en comissions clinico-científiques. 

 

Cada certificació  0.5 punts 
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3.9. Realització i publicació de treballs d’investigació. 

(En cas de que hi hagi més d’un autor signat, es dividiran els punts entre el 

nombre d’autors). 

 

Cada certificació  5 punts 

 

 

3.10. Participació en treballs d’investigació. 

(En cas de que hi hagi més d’un autor signat, es dividiran els punts entre el 

nombre d’autors). 

 

Cada certificació  1.5 punts 

 

 

3.11. Col·laboració en projectes i/o treballs d’investigació d’altres professionals. 

(En cas de que hi hagi més d’un autor signat, es dividiran els punts entre el 

nombre d’autors). 

 

Cada certificació  0.1 punts 

 

 

3.12. Premis guanyats convocats per qualsevol institució sanitària. 

(En cas de que hi hagi més d’un autor signat, es dividiran els punts entre el 

nombre d’autors). 

 

Primer premi caire nacional  1 punt 

Primer premi caire internacional 2 punts 

Primer premi caire nacional 0.5 punts 

Primer premi caire internacional 1 punt 

Primer premi caire nacional 0.25 punts 

Primer premi caire internacional 0.5 punts 
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5.4.2. Factor Formació: Procediment 

 
La Comissió d’avaluació realitzarà el recompte de punts de la   
documentació aportada pel sol·licitant. 
 

Una vegada calculats, es compararà aquesta puntuació amb les puntuacions 

finals de la taula “punts mínims per a cada apartat del Factor Formació” que 

es troba a continuació i reflecteix la puntuació mínima en punts a assolir a 

cadascun dels nivells: de la puntuació global de cada nivell, com a mínim “X” 

punts han de correspondre a l’apartat senyalat. 

 

Per exemple: en el nivell B, dels 4.50 punts necessaris per accedir al nivell, 1 ha 

de correspondre a l’apartat de mèrits acadèmics i 0.5 a activitats científiques. 

 
Punts mínims per a cada apartat de formació: 

 

 

FACTOR FORMACIÓ 

 

 

Accés 

Nivell B 

 

Accés 

Nivell C 

 Puntuació 

mínima 

Puntuació 

màxima 

 

Activitats acadèmiques  

 

 

1 

 

1.5 

 

Activitats docents 

 

- 

 

0.4 

 

Activitats científiques i d’investigació 

 

 

0.5 

 

1 

 

Total  puntuació mínima per a cada nivell 

 

4.5 

 

6.5 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


