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Presentació 
 

 
 
Aquesta memòria reflecteix el balanç del primer any de la EUIT amb aquest nou 

nom i integrada a la Fundació Sant Llàtzer i el Grup CST, després d’estar-ho durant 

molt de temps a la Creu Roja. Ha estat un any en un entorn difícil, però ple 

d’entusiasme i treball per part de totes les persones que la integrem. 
 
L’hem dedicat a seguir fent la nostra funció docent amb rigor i professionalitat però 

també a fer una reflexió estratègica del seu present i futur, integrada a un grup 

sanitari de la importància i paper del Consorci Sanitari de Terrassa. Fruit d’aquesta 

reflexió n’és el Pla Estratègic, aprovat a principis del 2013 i que enfoca la Escola 

Universitària cap a un futur engrescador i ple d’oportunitats per fer-la avançar cap 

a ser un referent en la formació en Ciències de la Salut al nostre País. La sinèrgia 

entre el grup CST i EUIT tant sols està mostrant les seves potencialitats, però en 

els propers temps veurem els seus resultats, tant en la capacitat per atreure 

alumnes i professors, com en el suport a la funció docent i de recerca que els 

centres del CST donaran als seus programes. 
 
La difícil situació social i econòmica per la que travessem no ens pot fer perdre els 

valors i la responsabilitat d’entitats com la EUIT, que properament celebrarà el seu 

centenari formant professionals de la salut. Hem d’avançar i dibuixar el futur que 

volem per als nostres fills i el nostre País. Nosaltres treballarem per aconseguir-ho. 
 
En aquesta línia, agraeixo i felicito l’esforç, dedicació i professionalitat dels nostres 

professionals, en nom del Patronat de la Fundació Sant Llàtzer, de la Fundació de 

Docència Sant Llàtzer i en el meu propi. 
 
 
 
 
 
 
 
Pere Vallribera 

Director Gerent EUIT 
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Introducció 
 
 
 
Realitzar la introducció de la memòria del curs 2012-13 és una gran satisfacció per 

mi, ja que va ser l’1 d’octubre del 2012 quan la Fundació per la Docència Sant 

Llàtzer (FDSL) adquireix l’Escola Universitària Creu Roja adscrita a la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB), una Escola quasi centenària en la formació 

d’infermers/es i amb 20 anys d’experiència en la formació de terapeutes 

ocupacionals. 
 
A partir d’aquí, la nova propietat registra el nom de l’escola com a “Escola 

Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa”, amb l’acrònim de 

EUIT, essent molt respectuosa amb l’herència i el llegat de l’antiga Escola 

Universitària Creu Roja. 
 
Durant aquest primer any, l’objectiu de la Direcció de l’Escola es centra en 5 

aspectes clau: organitzar el traspàs de Creu Roja, realitzar l’anàlisi intern i extern 

de la situació actual de l’Escola, elaborar el Pla Estratègic 2013-17, realitzar les 

inversions més urgents i assegurar el funcionament de l’Escola. 
 
El traspàs de Creu Roja, ha comportat no només fer-lo efectiu a nivell jurídic, sinó 

també desvincular l’Escola del sistema organitzatiu de Creu Roja, això ha implicat el 

traspàs de la plantilla a l’EUIT, la creació del departament de comptabilitat, el 

traspàs dels sistemes d’informació, la reorganització de convenis amb empreses de 

serveis i l’establiment de nous convenis amb més de 90 institucions que estan 

vinculades a la docència pràctica dels estudiants. 
 
En l’anàlisi interna i externa hi han participat 79 persones, entre ells, tota la 

plantilla de docents (PDI) i del personal d’administració i serveis (PAS), els delegats 

dels diferents cursos d’infermeria i teràpia ocupacional, un nucli d’assistencials 

implicats en docència del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), el Comitè Executiu 

del CST i 3 persones externes a l’organització vinculades a l’àmbit universitari. 
 
A partir d’aquesta anàlisi, de les nostres aspiracions com a EUIT i com empresa 

vinculada al Grup CST, s’ha definit la missió de l’EUIT, la visió del que volem ser i 

els valors que ens identifiquen de la següent forma: 
 
Missió: 

 
Som una institució docent, humanista i integradora, compromesa amb la societat 

que, mitjançant el desenvolupament, transferència del coneixement i la inquietud 

investigadora vol formar professionals de salut competents, propers a les 

necessitats d’intervenció de la seva professió, que treballin en els nous escenaris de 

futur amb visió crítica i capacitat transformadora, donant un excel·lent servei a la 

societat. 
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Visió: 
 
L’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa aspira a ser un 

centre de referència de Catalunya, innovador en la docència i la investigació dintre 

del sistema universitari i que obre i internacionalitza les seves activitats. 
 

Valors: 
 

Humanitat, Professionalitat, Innovació, Emprenedoria i el Ser Socialment 

Responsable. 

 
Per altra, el pla estratègic per els propers anys, inclou objectius relacionats amb la 

consolidació de la docència de grau i el potenciar la formació postgraduada; el 

redisseny del sistema de gestió de qualitat intern; el potenciar la recerca, la 

innovació docent i la internacionalització; impulsar la marca EUIT i desenvolupar el 

pla de marketing; i també desenvolupar i implementar un pla d’orientació 

professional i d’ocupabilitat pels graduats. 
 
Un altre aspecte que ha estat rellevant durant aquest curs ha estat la gestió de 

persones, primer perquè ha significat l’encaix de tot un equip en una nova 

organització i direcció, segon perquè s’ha redissenyat tot el sistema de gestió de les 

dedicacions del PDI i tercer perquè s’ha constituït la Mesa Negociadora per 

l’elaboració d’un nou conveni, ja que l’ actual es troba en període d’ultraactivitat. 
 

També les inversions en equipament i sistemes d’informació, com es documenta en 

aquesta memòria, han representat un punt de partida que continuarà en  els 

propers anys per tal d’adequar les instal·lacions als temps actuals. 
 
Acadèmicament, el curs s’ha desenvolupat amb normalitat, s’ha graduat la primera 

promoció del Grau en Infermeria i del Grau en Teràpia Ocupacional, que correspon 

a la promoció 2009 – 2013. El curs ha finalitzat amb un acte de graduació solemne 

alhora que entranyable a l’espai Torrebonica. 
 
Finalment, vull agrair la col·laboració de tot el personal de l’Escola en aquest curs 

acadèmic que malgrat les dificultats i la complexitat de tot el procés han estat 

assessorant i donant suport de forma continuada a les persones que hem liderat i 

acompanyat aquest canvi, i també, per la col·laboració, acompanyament i il·lusió 

que els professionals del CST ens han demostrat. 
 
 
 
 
 
 
Montserrat Comellas Oliva 

Directora de l’EUIT 
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Governabilitat i Direcció 
 

 
 
La Fundació Sant Llàtzer, fundada a l’any 1972., és la propietària de l’edifici on 

actualment està ubicada l’EUIT, i el seu Patronat està constituït per: 
 

 Sr. Jordi Ballart i Pastor, Alcalde de Terrassa, 

 Sra. Josefina Soler i Carrera, Regidora de Sanitat de Terrassa, (Vicepta) 
 Sr. Josep Esplugas i Capdet, vocal 

 Sr. Josep Corominas i Busqueta, vocal 

 Sr. Marià Gàllego Gàllego, vocal 

 Sr. Xavier Marcet i Gispert, vocal. Renúncia al càrrec data 13 desembre 
2013. 

 Sr. Josep Maria Playà i Massaguer, secretari no patró . 
 
La Fundació per la Docència Sant Llàtzer es constitueix al setembre del 2012 amb  

la finalitat de incorporar i gestionar l’EUIT, el màxim òrgan de govern és el Patronat 

de la FDSL que en la seva etapa inicial estar composat per: 
 

 Sra. Josefina Soler i Carrera ( Presidenta) 
 Sr. Josep Esplugas i Capdet, vocal 

 Sr. Marià Gàllego Gàllego, vocal 

 Sr. Santiago Ferrer Vilardell secretari no patró. Canvi a Antonia Olivares 

Hortal . 13 de desembre 2013 

 
La FDSL anomena al Sr. Pere Vallribera Rodríguez, com a gerent de la FDSL, i 

aquest a la Sra. Montserrat Comellas Oliva com a Directora de l’EUIT i a la Sra. 

Carme Julian Campos com a Directora de Gestió i Organització de la FDSL. 
 

La UAB anomena per la seva representació al Dr. Eduard Escrich Escriche, 

Inmaculada Ponsa Arjona i Jaime Juan Ferrer Sancho. 

 

La Direcció de l’EUIT durant aquest curs es comparteix amb la Direcció d’Infermeria 

del CST i la Direcció de Gestió i Organització de la FDSL a més d’altres encàrrecs 

corresponents a la FSL, es dedica principalment del traspàs de Creu Roja, 

l’establiment de la financiació i comptabilitat i els convenis amb empreses de 

serveis. 
 

A nivell intern, s’anomena Cap d’administració a la Sra. Montserrat Odena Jardí i 

continua en el càrrec de Cap de l’àrea de gestió acadèmica la Sra. Teresa Armengol 

Aymerich. 
 
A nivell acadèmic, la titulació d’infermeria ha estat coordinada per Roser Pérez 

Giménez i les coordinadores de curs Guadalupe Sánchez Rueda, Eva Fernández 

Lamelas, Neus Morera Rius, Núria Codern i Bové i la coordinadora de practicums 

Montserrat Masip Janer. La titulació de Teràpia Ocupacional ha estat coordinada per 

Cristina Rodríguez Sandiás i les coordinadores de curs Loreto Gonzalez Román, 

Elisabeth Capdevila Puigpiquer, Carmen Moratinos de Pablo , Silvia Sanz Victoria i 

la coordinadora de practicums Betsabé Méndez Méndez 



5  

1. ACTIVITAT ACADÈMICA 
 

1.1. Indicadors Acadèmics 
 

 
 

Indicadors d’entrada 
 

INDICADOR INFERMERIA TERAPIA OCUPACIONAL 

Nombre d’estudiants matriculats 388 155 
Estudiants de nou accés 133 28 

Per Via d’accés PAAU 10,446% 9,445% 

Per Via d’Accés CFGS 9,238% 9,040% 
Entrada per 1ª preferència 17,29% 60,71% 

Altres opcions 87,71% 39,29% 
 
 

Les vies d’accés dels estudiants de nou ingrés són : 
 

GRAU INFERMERIA GRAU TERÀPIA OCUPACIONAL 

Via 0 : 48 Via 0 : 20 

Via 1 : 0 Via 1 : 0 

Via 2 : 3 Via 2 : 0 

Via 4 : 69 Via 4 : 3 

Via 5 : 0 Via 5 : 0 

Via 7 : 4 Via 7 : 1 

Via 8 : 2 Via 8 : 1 

Via 9 : 7 Via 9 : 3 

Via 11: 0 

 

Via 0: Proves d’accés a la universitat(PAU). Via 1: Estranger d’un país de fora de la UE i de l’EEE que té 

conveni de reciprocitat amb l’estat espanyol i ha superat les PAU l’any 2005 o 2006. Via 2: Titulars 

universitaris o assimilats. Via 4: CFGS, FP2 o assimilats. Via 5: COU sense PAU. Via 7: PAU i està o ha 

estat matriculat/da a la universitat. Via 8: CFGS, FP2 o assimilats i està o ha estat matriculat/da a la 

universitat. Via 9: Prova d’accés per als més grans de 25 anys. Via 11: més grans de 45 anys. 

 
 
 
 

Procedència dels estudiants de nou ingrés 
 

Procedència % 

Terrassa 13’51% 

Ciutat de Barcelona 18,38% 

Poblacions properes 15,14% 

Resta de Catalunya 48,65% 
Fora de la Comunitat Catalana 4,32% 
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Font d’ informació dels estudiants per accedir a l’EUIT 
 

Procedència % 

Amic/ga 17,05% 

Estudiant del nostre centre 7,93% 

Ex-alumne del nostre centre 5,32% 

Web de l’Escola 7,77% 

Web de la UAB 41,19% 

Altres webs 5,05% 

Saló de l’Ensenyament 4,34% 

Xerrada Informativa 0,81% 

Premsa 0,00% 

Proximitat 4,34% 

Altres 6,22% 
 
 

Indicadors de sortida de la Diplomatura 
 
 
 

DIPLOMATURA 

D’INFERMERIA 

 

04/05 
 

05/06 
 

06/07 
 

07/08 
 

08/09 
 

09/10 
 

10/11 
 

11/12 
 

12/13 

taxa d'abandonament 7,20% 5,51% 8,33% 6,34% 6,62% 6,62% 5,80% ------ ------ 

taxa de rendiment 86,32% 86,59% 88,64% 88,07% 90,61% 91,52% 93,01% 83,09 % 100 % 

taxa de graduació 58,40% 65,35% 69,44% 64,79% 67,65% 72,06% 82,61 ------ 100 % 

taxa d'eficiència 97,32% 96,98% 96,86% 97,58% 98,68% 97,94% 97,85% ------ 100 % 

 
 
 
 

DIPLOMATURA DE 
TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 
04/05 

 
05/06 

 
06/07 

 
07/08 

 
08/09 

 
09/10 

 
10/11 

 
11/12 

 
12/13 

taxa d'abandonament 11,54% 5,08% 9,84% 10,34% 13,79% 7,14% 13,21% ------ ------- 

taxa de rendiment 78,53% 76,54% 79,80% 84,44% 82,62% 80,59% 88,82% 87,40 % 50 % 

taxa de graduació 46,15% 40,68% 37,70% 50,00% 58,62% 53,57% 62,26% ------ 50 % 

taxa d'eficiència 98,06% 96,89% 96,90% 96,70% 98,10% 97,47% 94,93% ------ 50 % 
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Indicadors de sortida del Grau 
 

 
 
 

GRAU EN 
INFERMERIA 

 

09/10 
 

10/11 
 

11/12 
 

12/13 

Taxa d’abandonament   14,39% 28,40% 

Taxa de rendiment 90,29% 91,73% 90,18% 93,62% 

Taxa de graduació     
Taxa d’eficiència    98,80% 

 

 
GRAU EN 
TERÀPIA OCUPACIONAL 

 

09/10 
 

10/11 
 

11/12 
 

12/13 

Taxa d’abandonament   18,84% 32,93% 

Taxa de rendiment 86,34% 86,73% 82,10% 89,17% 

Taxa de graduació     
Taxa d’eficiència    98,26% 

 
 

Secretària Acadèmica 
 

S’ha realitzat una sessió per a cada un dels grups d’estudiants de nou ingrés per 

informar-los dels principals tràmits acadèmico-administratius. Aquesta sessió s’ha 

impartit en el marc de les Sessions Propedèutiques. 

 
S’han realitzat dues sessions adreçades als estudiants de Grau per informar-los del 

règim de permanència de la UAB, i en concret, d’allò que han de saber per poder 

realitzar la matrícula del curs següent d’acord a la normativa. 

 
Tots els estudiants han tingut la possibilitat de sol·licitar una tutoria personalitzada 

amb la secretària acadèmica per tal de solucionar dubtes en relació a l’expedient 
acadèmic. 

 
 

1.2. Activitat Docent de Grau 
 

 
 

Introducció 
 

Aquest curs ha estat caracteritzat per la sortida de la 1ª promoció de titulats en els 

Graus d’Infermeria i de Teràpia Ocupacional i pel tancament de les dues 

diplomatures. 

 
S’han implementat per primera vegada els quarts cursos de les dues titulacions i, 

relacionat amb el canvi dels plans d’estudis de diplomatura a grau, també ha estat 
la primera vegada que s’ha impartit l’assignatura de Treball de Fi de Grau. 

 
Donat l’elevat nombre de professorat implicat en la tutorització del Treball de Fi de 

Grau, s’han realitzat seminaris amb la participació del professorat d’Infermeria i 

Teràpia Ocupacional per posar en comú aspectes metodològics i homogeneïtzar el 

procés d’acompanyament i avaluació de l’estudiant. A més s’ha continuat amb 

comissions mixtes, que han treballat en les rúbriques d’avaluació i en els 

ajustaments a realitzar per al curs 2013-2014. Cal destacar que l’avaluació dels 

estudiants es va tancar amb un acte de defensa amb la participació de tots els 

tutors en la constitució dels tribunals. 
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Docència Grau d’Infermeria 
 
Docència teòrica en el Grau en Infermeria 

 
Els quatre cursos s’han desenvolupat segons el calendari previst. 

 
S’ha de remarcar la implementació per primer cop del 4t curs del grau d’Infermeria. 

El desenvolupament d’aquest curs ha estat marcat per la coordinació continuada i el 

seguiment del Pla d’estudis a partir del Grup de treball generat amb aquesta 

finalitat i de la Comissió pel seguiment i implementació del Treball de Fi de Grau. 

Les característiques del 4t curs mostren la possibilitat de realitzar l’optativitat (30 

crèdits) organitzats en dues mencions ‘Acció Comunitària’ i ‘Àmbits específics’, per 

afavorir la formació en els àmbits escollits pels estudiants. S’ha tingut que realitzar 

la menció d’Acció Comunitària en la franja horària docent del matí, degut al menor 

nombre d’estudiants interessats en realitzar-la. 
 
Respecte al Treball de Fi de Grau, s’ha donat un procés participatiu de tot el 

professorat i de la Comissió de TFG en el disseny dels tipus de treballs (d’orientació 

professional, recerca i teòric), el disseny de l’avaluació i del procés tutorial. S’han 

realitzat seminaris de formació del professorat-tutor (tant extern com intern) per 

tal de garantir la qualitat del procés, i la realització de reunions de discussió i 

resolució dels dubtes, així com altres aspectes a compartir que han afavorit la posta 

en comú de la metodologia docent. 
 
S’ha revisat el Pla d’estudis i les competències de les matèries i assignatures, dels 

quatre cursos per garantir que s’ha recollit correctament les especificitats a les 

Guies docents, introduint les esmenes oportunes. 
 
S’ha revisat el sistema d’avaluació i la planificació per tal d’encabir, amés de les 

activitats d’avaluació continuada, les de reavaluació. 
 
Aquest curs s’ha finalitzat el procés d’extinció de la Diplomatura d’Infermeria. 

 

 
Docència pràctica en el Grau en Infermeria 

 
En aquest curs 2012-1013 s’han implementat tots els Pràcticums de la titulació 

d’Infermeria: Practicum I, Pràcticum II, Pràcticum III i Pràcticum IV, Pràcticum V i 
la pràctica externa d’itinerari. Els Pràcticums I i II són teòrico-pràctics i es 

desenvolupen a les dependències de l’Escola i del CST, amb diferents tallers segons 

les competències de cadascuna de les assignatures. Del Pràcticum I es fan 10 

tallers en grups reduïts de 5h de durada cadascun i del Pràcticum III es fan 10 

tallers en grups reduïts de 5h cadascun. 

 
Tots els Pràcticums s’han desenvolupat amb total normalitat i sense incidències 

rellevants. 

 
Els Practicums I i III es composen de diferents tallers i el sistema d’avaluació es 

realitza mitjançant simulacions presencials individuals de cadascun dels tallers. 
 
El Pràcticum II, es de segon curs de Grau i consta de 13 crèdits ECTS. Les 

pràctiques es desenvolupen  en  8 setmanes,  repartides en  dos períodes de 4 

setmanes. Els estudiants estan 4 setmanes en centres  hospitalaris a unitats 

d’hospitalització i 4 setmanes en Centres d’Atenció Primària de Salut a consultes de 

l’adult i atenció domiciliària. 
 
El Pràcticum IV, és de tercer curs de Grau i consta de 29 crèdits ECTS. Les 

pràctiques es desenvolupen en de 16 setmanes, repartides en dos cicles de 8 
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setmanes. Els estudiants estan 8 setmanes en centres hospitalaris a Unitats 

d’Hospitalització i 8 setmanes en Centres d’Atenció Primària a consultes de 

pediatria o en Unitats de Pediatria de centres hospitalaris. La setmana anterior a la 

pràctica de pediatria es fan 2 tallers d’especificitats de la pràctica pediàtrica. 
 
El Pràcticum  V, és de  quart curs de Grau i consta de 21 crèdits ECTS. Les 

pràctiques es desenvolupen en 12 setmanes, repartides en dos períodes de 6 

setmanes. Els estudiants estan 6 setmanes en unitats específiques, com UCI, 

Urgències hospitalàries i pal·liatius, i 6 setmanes a Serveis de Salut Comunitària, 

com l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Serveis de Drogodependències, 

d’Atenció Primària Orientada a la Comunitat, Serveis de Salut Pública i Comunitària 

de diferents ajuntaments, entre d’altres. 
 
La Pràctica Externa està lligada a l’itinerari que escull l’estudiant i consta de 6 

crèdits ECTS. Les pràctiques es fan en un període de 3 setmanes. Els estudiants 

estan en unitats específiques relacionades amb les característiques de cadascun 

dels itineraris. 
 
Les Pràctiques Externes (6 crèdits) s’han adjudicat, introduint la possibilitat de que 

l’estudiant fes la proposta del centre per realitzar-les. Aquesta elecció ha estat molt 

ben rebuda i ha implicat l’ampliació de convenis de col·laboració amb diverses 

entitats tant assistencials com d’acció comunitària. 
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Docència Grau Teràpia Ocupacional 
 
Docència teòrica en el Grau en Teràpia Ocupacional 

 
Els quatre cursos s’han desenvolupat segons el calendari previst. 

 
Aquest curs han tingut especial rellevància les tasques d’implementació per primera 

vegada del 4t curs, en què s’ofereixen dues mencions. A la menció d’ Atenció a 
l’Autonomia Personal i la Dependència es van matricular 10 estudiants i a la 

d’Intervenció Avançada en Teràpia Ocupacional, 31. El curs s’ha desenvolupat com 

estava previst i ha estat molt ben valorat per docents i estudiants. Cal destacar que 

l’Assignatura de Legislació i Avaluació de l’Autonomia Personal i la Dependència ha 

obtingut el reconeixement de Formació d’Interès en Serveis Socials. 

 
En els tres primers cursos, en base a la valoració del curs previ, s’han fet 

ajustaments, tant de continguts com de planificació. 

 
Pel que fa a la planificació i per tal de facilitar l’assistència a classe, s’ha començat 

a agrupar al màxim les franges horàries de les assignatures en un dia de la 

setmana. També s’han reduït les franges horàries intermèdies sense docència. 

 
Es va revisar el sistema d’avaluació i la planificació per tal d’encabir, a més de les 

activitats d’avaluació continuada, les de reavaluació. 

 
S’ha continuat amb la programació de les tutories de matrícula per part de la 

Secretària Acadèmica i de les Coordinacions de Curs que, en els casos d’estudiants 

que cursen assignatures a diferents cursos, s’ha fet de manera conjunta. També 

s’han tornat a programar al maig sessions informatives per als estudiants candidats 

a matricular-se d’assignatures de 4t curs. 
 
Donat que el curs passat els estudiants i docents han valorat positivament 

l’experiència pilot d’utilització de la planificació setmanal, aquest any s’ha introduït 

en tots els cursos. 
 
Aquest curs s’ha finalitzat el procés d’extinció de la Diplomatura de Teràpia 

Ocupacional. 
 
Docència pràctica en el Grau en Teràpia Ocupacional 

 
El curs ha estat marcat per l’inici de la implementació de les Pràctiques Externes, 

corresponents a les assignatures del 4t curs: Pràctiques Externes en Intervenció 

Avançada i Pràctiques Externes en Atenció a l’Autonomia Personal i a la 

Dependència. Aquestes tenen la singularitat que són els estudiants els que busquen 

els centres d’acord als seus interessos. Per facilitar aquesta tasca se’ls hi va donar 

tota la informació des del mes de maig del curs anterior (2011-2012). Es va assolir 

aquest objectiu, així com els terminis establerts per a la gestió dels convenis i l’inici 

de la pràctica. 

 
En l’assignatura de Pràcticum I, es van planificar 6 setmanes. Pel seu 

desenvolupament es van obrir 3 nous centres de pràctica de l’àmbit de la geriatria. 

 
En relació a l’assignatura de Pràcticum II, enlloc de ser de 12 setmanes es van 

poder planificar dues setmanes més: una entre els dos períodes de pràctiques i 

l’altra al  finalitzar. Aquestes es van dedicar a tutories, seminaris i avaluació. 

Aquesta planificació va estar molt bé avaluada pels estudiants. Pel seu 
desenvolupament i per atendre les peticions dels estudiants es van obrir 5 nous 

llocs de pràctiques, principalment a l’àmbit infanto-juvenil. 
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En la reunió organitzada per als tutors i tutores dels centres de pràctica, la nova 

directora Montse Comellas va informar del canvi de titularitat i nom de l’Escola. 

També es va presentar el desenvolupament del pla d’estudis del Grau en general i, 

de manera més específica les assignatures del 4t curs: Pràctica Externa i Treball de 

Fi de Grau. 
 

 
1.3. Activitat Docent de postgrau 

 

 
 

Infermeria Quirúrgica. XVIIIè Diploma de postgrau 
 

Data d’inici 2 d’octubre de 2012 Data de finalització juny de 2013 

22 estudiants matriculats 
 

Direcció: Dolors Pintado. Gestora de formació i desenvolupament professional 

Coordinació: Yolanda Piñol. Gestora assistencial del bloc quirúrgic 
 
 

1.4. Activitat Docent de Formació Continuada 
 

 
La  formació  continuada  és  una  línia  docent  de  l’EUIT  que  té  per  objectiu 

l’actualització de coneixements teòrics i d’habilitats tècniques i relacionals. 
Els cursos programats aquest any han estat: 

 

 
NOM DEL CURS CODI HORES PLACES 

TOTALS 

PLACES 

COBERTES 

ADREÇAT A REALITZAT A 

2n Curs de Teràpia 
Ocupacional en 
Neurorehabilitació 

 
FCECTO01 

 
25h 

 
26 

 
22 

Terapeutes 
Ocupacionals 

 
EUIT 

L’entrevista en Teràpia 
ocupacional 

FCECTO02 20h 30 20 
Terapeutes 

Ocupacionals 
EUIT 

Taller: L’art del Clown. 

Teràpia Ocupacional 

 

FCECIN01 
 

24h 
 

20 
 

ANUL.LAT 
Personal 

sanitari 

 

EUIT 

Curs d’interaccions 
farmacològiques 

 
FCECIN02 

 
12h 

 
20 

 
12 

Personal de 
Mútua de 
Terrassa 

Mutua de 
Terrassa 

Introducció a l’anàlisi 
estadística de dades 

FCECIN03 30 14 ANUL.LAT 
Personal 
sanitari 

 

Introducció al Concepte 
d’Estimulació Basal 

FCECTO03 25h 24 ANUL.LAT 
Terapeutes 

Ocupacionals 
EUIT 

 
 

Indicadors de l’activitat docent de Formació Continuada 
 

Durant aquest curs s’han realitzat: 4 activitats docents de formació continuada de 

les quals 2 activitats docents han estat dirigida a terapeutes ocupacionals i les 

altres 2 a infermers/eres. 
 

Places per contraprestació a activitats de Formació Continuada 
 

En total es van oferir 88 places d’un total de 134, per contraprestació amb les 

empreses que l’EUIT té conveni de pràctiques, que correspon a un 66% del total 

de places en el programa de formació continuada, i d’aquestes es van cobrir un 

total de 50. 
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1.5. Innovacions Docents 
 
 
En la titulació de Teràpia Ocupacional, a l’assignatura de Pràcticum II, pel que fa a 

l’avaluació de l’estudi de cas, aquest curs es va utilitzar per primera vegada 

l’avaluació per iguals. Aquesta metodologia ha estat valorada com a més 

significativa tant pels estudiants com pel professorat. 
 

 
1.6. Actes organitzats per l’EUIT 

 

 
El Dia de la Teràpia Ocupacional 

 
L’EUIT va celebrar el 18 d’abril del 2013 el Dia de la Teràpia Ocupacional que va 

constar de les activitats que s’exposen a continuació: 
 
Va tenir lloc una Xerrada-Debat “Desafiant el canvi social: Educació i praxis de 

Teràpia ocupacional en Geòrgia” a càrrec de la professora Maria Kapanadze. 

 

A continuació es va presentar l’experiència de l’assistència al XIII Congrés Nacional 

d’estudiants de Teràpia Ocupacional (Càceres) a càrrec de les estudiants: Anna 

Capdevila, Carola Núñez i Mònica Jové. 
 

I finalment es va oferir un Picnic al Parc de Vallparadís, un temps per compartir 

experiències, inquietuds, il·lusions amb una dinar compartit. 

 

1ª Jornada de Formació Postgraduada d’Infermeria 
 
El dia 23 d’abril del 2013 es portà a terme la 1ª Jornada de Formació Postgraduada 

d’Infermeria organitzada pel Consorci Sanitari de Terrassa i l’Escola Universitària d’ 

Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. 

Cal destacar la participació en l’impuls del Comitè organitzador de la jornada. 



13  

2. PROGRAMES DE MOBILITAT I RELACIONS 
INTERNACIONALS 

 

 
 

2.1. Mobilitat d’estudiants 
 

 
 

Tres estudiants de 4 Grau de Teràpia Ocupacional han assistit al Course on the use 

of creativity and Occupational Therapy organitzat per l’Artevelde University College, 

Ghent. 
 

Aquest curs s’ha realitzat en Dworp (Bèlgica) des del 13 al 20 de setembre del 

2013. 
 

Als estudis d’Infermeria 1 estudiant ha fet una estada Erasmus i s’ha rebut a 1 

estudiant. 
Als estudis de Teràpia Ocupacional, 4 estudiants han fet estades a universitats 
estrangeres i s’ha rebut a 4 estudiants d’altres universitats. 
A continuació es presenten les taules en què es mostren les dades: 

 
Grau d’Infermeria 

 
Programa Erasmus, estudiants “Out”: 

 
Nº Estudiants Universitat de 

destí 
País de 
destí 

 

Durada 
 

Assignatures cursades 

 
1 

Escola Superior de 
Enfermagem da Cruz 

Vermelha 

 
Portugal 

 
3 mesos 

 

Pràcticum IV 

 
 

Programa Erasmus, estudiants “In”: 
 

 

Nº Estudiants 
Universitat 

d’origen 
País 

d’origen 

 

Durada 
 

Assignatures cursades 

 
 
 

1 

 

 
Universita Degli 

Studi del Piemonte 

Orientale 

 
 

 
Itàlia 

 
 

 
3 mesos 

 

Practicum IV 

Infermeria en situacions de 

complexitat 

Infermeria en Salut Mental i 

psiquiatria 

 
 

Grau de Teràpia Ocupacional 
 

Programa Erasmus, estudiants “Out”: 
 

Nº Estudiants Universitat de 
destí 

País de 
destí 

 

Durada 
 

Assignatures cursades 

 

1 
Escola Superior de 

Saúde do Alcoitão 

 

Portugal 
 

3 mesos 
 

Pràcticum II 
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Programa Propi, estudiants “Out”: 
 

 

Nº Estudiants 
Universitat de 

destí 
País de 
destí 

 

Durada 
 

Assignatures cursades 

 

1 
 

Universidad de Chile 
 

Xile 
 

3 mesos 
Pràcticum II 

 
2 

Instituto 
Universitario del 

Gran Rosario 

 
Argentina 

 
3 mesos 

 

Pràcticum II 

 
 

Programa Propi, estudiants “In”: 
 

 

Nº Estudiants 
Universitat 

d’origen 
País 

d’origen 

 

Durada 
 

Assignatures cursades 

 
2 

Instituto 

Universitario del 

Gran Rosario 

 
Argentina 

 
3 mesos 

 

Pràcticum II 

 

2 
 

Universidad de Chile 
 

Xile 
 

3 mesos 
Pràcticum II 

 

 
 
 
 

2.2. Visites internacionals 
 

 
 

El passat 18 d’octubre es va rebre la visita de les professores D. Daisy, M.Rizatto i 

M. Melleiro de la Universitat Stadual d’Enfermagem de Sao Paulo, centre 

universitari de referència del país, amb el motiu d’ iniciar una relació d’intercanvi 

entre ambdues institucions. 



15  

3. ACTIVITAT DE RECERCA 
 

 
 

3.1. Indicadors de recerca 
 
Durant aquest curs 11 persones estan realitzant activitats de recerca, de les quals 5 

estan incloses en grups de recerca del CST i 6 en altres grups de recerca. 
Dos dels docents han col·laborat en publicacions. 

 

 
3.2. Activitats en grups de recerca 

 

 
 

Participació en grups de recerca vinculats a la Unitat d’Investigació 

Biomèdica CST – UAB (UIB) 
 
El professorat de l’EUIT, participa en 7 dels grups de recerca de la UIB 

majoritàriament multidisciplinaris i amb participació d’investigadors de diferents 

organitzacions i universitats. 
 

Els grups de recerca en actiu són els següents: 
 

 Grup de Recerca i Estudi en Prevenció i Promoció de la Salut 

(GREPPS) que com a Investigadora Principal te a la Dra. Roser Pérez 

Giménez. Professora Doctora de l’EUIT) 
 

Professor titular EUIT 

 
Núria Codern i Bové. Infermera 

Montserrat Masip Janer. Infermera 
Silvia Sanz Victoria. Terapeuta Ocupacional 

 
Professorat col·laborador EUIT 

 
Anna Mª Obradors Ascón 

Albert Guerrero Palmero 

Rosa Maria García Sierra 

Mercedes Garcia Ortiz 

 
  Gru p d’ E p ide mio log ia , int erv enc ion s te r ap èutiq ue s i r 

eh ab il itad ores  en els trastorns mentals. 



Professorat col·laborador EUIT 

 
Mª Teresa Sanz Osorio 

 

 Grup de recerca infermera pel desenvolupament i avenç de la 

professió (GRIDAP) 
 

que té com a Investigadora Principal a la Dra. Mireia Tarruella. Professora 
Doctora de l’EUIT. 
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Professor titular EUIT 
 

Montserrat Comellas Oliva 

Adelina Garcia 
Guadalupe Sánchez-Rueda 

Raül Vernet Bellet 

 
  Gru p d e R ece rca d’ I nf erme ri a en he pat iti s ( GRIH e p 

) té com a Investigadora Principal a una professora col.laboradora de 

l’EUIT: la Dra Rosa Maria García Sierra. 

 
 Grup de Recerca en innovació i salut (GRINSAL) 

 

Professorat EUIT 
 

Carmen Moratinos 

Maria Kapanadze 
 

Professorat col·laborador EUIT 
 

Mª Teresa Sanz Osorio 
 

 
 

Participació en altres grups de recerca 
 
La Professora Núria Codern Bové participa dins la Càtedra UAB-Novartis de 

Docència i Investigació en Medicina de Família de la Universitat Autònoma de 

Barcelona en un treball de recerca anomenat “ Usos, expectatives i necessitats dels 

professionals d’atenció primària de salut en relació amb la Formació Contínua. 
 

 
3.3. Altres treballs de recerca 

 

 
 
La Professora Nuria Codern també ha participat durant el Curs 2012-13 (Octubre 

2012-Març 2013) en un Programa de recerca de Salut als barris anomenat “ 

Detecció de necessitats i propostes d’actuació” (Barris La Maurina (Terrassa) i 

Òdena. Amb el departament de Salut de la generalitat de Catalunya i l’Àrea de 

Qualitat. 

 
La directora Montserrat Comellas ha participat durant el curs 2012-13 en el treball 

de recerca que te com a títol “ Diseño y validació de la matriz de competencias de 

los profesionales enfermeras del Consorci Sanitari de Terrassa. 

 
La Professora Loreto González Román ha participat al llarg del curs 2012-13 en un 

programa de doctorat, al Departament de Fisioteràpia , a la facultat de Medicina i 

Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) anomenat 

“Test de Tinetti i Índex de Barthel com a predictors de molt alt risc de caigudes en 

ancians amb demència avançada ingressats en centres de llarga estada“. 
 
La Professora Guadalupe Sánchez ha participat en un grup de recerca que té com a 

títol “Les competència emocionals en la pràctica infermera del Departament de 

Pedagogia sistemàtica i Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
La Professora Silvia Sanz ha treballat durant el Curs 2012-13 en la seva tesis 

doctoral que té com a títol “ Procesos de participación e inclusión de la sociedad de 
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personas supervivientes de un traumatismo craneoencefálico grave (TCE)”, del 

Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. La data de lectura o publicació de la tesi serà a finals del 2014. 

El Professor Rafael Llorens Ortega ha col·laborat aquest curs 2012-13 amb el 

Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona en un treball de recerca 

anomenat “ Triatge avançat en Serveis d’Urgències” 
 

 
3.4. Tesis doctorals 

 
 
La professora Núria Codern es troba en el 4rt any de la seva tesi doctoral que té 

com a títol “El procés de treball en salut des de la perspectiva de la micropolítica. 

Una anàlisi crítica”, adscrita al Departament de Sociologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
La Directora Montserrat Comellas es troba en el 3r any de la seva tesi doctoral que 

té com a títol “La enfermera de práctica avanzada en unidades de hospitalització de 

pacientes agudos”, adscrita al Departament d’ Infermeria de la Universitat de 

Barcelona (UB). 

 
La professora Eva Fernández es troba en el 3r any de la seva tesi doctoral que té 

com a títol “El feminisme de les classes populars als barris: vocalies i grups de 

dones (1975-1990)”, adscrita al Departament d’ Antropologia SC de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB). 

 
La professora Guadalupe Sánchez es troba en el 3r any de la seva tesi doctoral que 

té com a títol “Competències emocionals en infermeria”, adscrita al Departament de 

Pedagogia Sistemàtica i Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

 
La professora Jessica Garrido es troba en el 1r any de la seva tesi doctoral que té 

com a títol “Eficàcia de la teràpia de rehabilitació cognitiva en un hospital de dia de 

demències sobre la funcionalitat en activitats de la vida diària (AVD)”, adscrita al 

Departament de Benestar, Salut i Qualitat de Vida de la Universitat de Vic (UVic). 

 
La professora Loreto González es troba en el 1r any de la seva tesi doctoral que té 

com a títol “Test de Tinetti e índice de Barthel como predictores de muy alto riesgo 

de caídas en ancianos con demencia avanzada ingresados en centros de larga 

estancia)”, adscrita al Departament de Fisioteràpia de la Universitat Internacional 

de Catalunya (UIC). 

 
La professora Maria Kapanadze es troba en el 1r any de la seva tesi doctoral que té 

com a títol “Fenomenologia de la Identidad Moral y su relación con la 

empleabilidad. Estudio aplicado a las drogodependencias.”, adscrita a la Facultat de 

Psicologia; línea: Procesos Psicológicos Básicos y Psicopatología de la Universitat de 

Girona. 

 
La professora Sílvia Sanz es troba en el 4rt any de la seva tesi doctoral que té com 

a títol “Vivir tras el golpe. Procesos de reincorporación a la vida cotidiana de 

personas supervivientes de un traumatismo craneoencefálico grave (TCE).”, 

adscrita a la Facultat d’Antropologia SC de la universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). 



18  

 

 

3.5. Publicacions 
 

 
 
Sanz Victoria, S.” Reflexiones y aprendizajes en torno a la Rehabilitación Basada en 

la Comunidad”. TOG (a Coruña) [Revista en internet]. 2012; monog. 5: 206-226. 

Disponible en: http://www.revistatog.com/mono/num5/comunidad.pdf 
 

Llorens Ortega, Rafael. Manual CTO Enfermeria 6ª Edición. Capitulo Procedimientos 

y técnicas. Grupo CTO. ISBN: 978-84-15865-00-1. Pag. 1503-1618 

http://www.revistatog.com/mono/num5/comunidad.pdf
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6253 6606 6704  

357 391 405 

506 535 555 

157 211 278 

 

87 
 

98 
 

110 

26759 28050 29568 30354 
 

1 

 

 

2 
 

2 
 

2 

 

4. SUPORT A LA DOCÈNCIA 
 

 
 

4.1. Biblioteca 
 
El fons documental de la biblioteca s’ha vist millorat aquest any no només per les 

compres realitzades sinó també gràcies a la col·laboració amb el servei de 

biblioteca del CST, amb el qual podem compartir bases de dades i això ha estat 

valorat molt positivament. 
 
 

 
FONS DOCUMENTAL 

 

2010 2011 2012 2013 exemplars 
 

 

Monografies (llibres) 

Publicacions en sèrie 

Material visual DVD 

Pàgines web 

6847 9165 

391 474 

428 483 

328 

Enregistraments sonors 3 3 

Documents ofimàtica 

Articles revistes 

Base de dades pròpia (CUIDEN 
plus) 

Base de dades CST 

112 133 

EBSCO- MEDLINE 1 

MD-CONSULT 1 

OVIB 1 

4.2 Noves tecnologies 

Pel que fa a les noves tecnologies, i suport a la docència, el curs 2012-13 s’ha 

incorporat l’activitat docent amb la plataforma Drive de gmail i s’han fet millores a 

la plataforma del campus virtual (moodle), passant de la versió 1.8 a la 2.4 
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5. ACTIVITAT PER LA COMUNITAT 
 
 
 

5.1. Indicadors 
Durant el Curs 2012-13 s’ha realitzat 1 activitat per la comunitat des de l’EUIT. 

 

 
 
 

5.2. Activitats per la comunitat 
 

 
 
Marató de Sang 

 
Aquest curs 2013-14 és el segon any consecutiu que se celebra La Jornada de la 

Marató de Sang a l’EUIT. Va tenir lloc el dia 17 d’abril i vam comptar amb la 

participació voluntària de 30 estudiants. 

 
Els estudiants al llarg de la setmana prèvia van realitzar activitats de divulgació 
com l’elaboració de cartells informatius i divulgatius sobre la donació de sang amb 

l’objectiu de sensibilitzar sobre aquest tema. 

 
El dia de la Marató es van instal·lar tres punts d’informació al carrer, indicant el 

recorregut cap al Banc de Sang i a cada un dels punts es realitzaven diferents 

tallers o activitats per informar sobre la donació de sang i seva importància. 

 
Aquest curs el resultat de la Marató va ser de 58 donacions i 6 oferiments( no 

donacions) Total van passar 64 estudiants. Dels 58 donants , 32 varen ser de 
primera vegada. 

 
 
 
 
 

6. ACTIVITAT DOCENT EXTRAACADÈMICA 
 
 
 

6.1. Indicadors d’activitats extraacadèmiques 
 

 
 
Durant el curs 2012-13 la participació del personal de l’EUIT en activitats 

extraacadèmiques ha estat la següent: 
 
S’han presentat 18 activitats científiques en diferents foros professionals i 9 

participacions en activitats acadèmiques o docents en altres centres universitaris, 

assistencials o associacions professionals, 
 

 
6.2. Participació en activitats científiques de foros professionals 

 

 
 
CONFERÈNCIA: Qualitative Evaluation of the Needle Exchange Programs in the 

Catalan prisons. Autors: Núria Codern i Ramon Crespo. 2nd TRAINING ACADEMY - 

ACCESS PROJECT -Harm reduction measures in prison and in the criminal justice 

system. 14 novembre. Barcelona. Professora Núria Codern. 
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CONFERÈNCIA: De la idea a la pregunta. Autor: Núria Codern. IX Jornada 

d’Infermeria del Consorci Sanitari de Terrassa. Compartim Coneixement., Unim 
esforços. 28 i 29 de Novembre de 2012. Terrassa. Professora Núria Codern 

 
CONFERÈNCIA: Plenari de gerents del CSSC “Competències avançades de la 

infermera. Concepte i tendències” Realitzada al juny del 2012, a la seu del CSSC i 

organitzada per Consorci Sanitari i Social de Catalunya (CSSC). Directora EUIT 

Montserrat Comellas. 
 
CONFERÈNCIA 14 de març de 2013. “Qualitat dels registres infermers. Reflex de 

la professió”. Hospital Moisés Broggi. Professora Mireia Tarruella 
 
PONÈNCIA “Ètica i protecció de dades (LPD) a la XIII Reunió d’Infermeria de la 

SCAIC , tenir lloc a Barcelona el divendres 24 de maig de 2013. (Societat Catalana 

d’Al·lergologia). Professora Mª José Jiménez. 
 
PONENCIA  en  el XIII Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional. 

8 de marzo de 2013. Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de la 
Universidad de Extremadura, Cáceres. Título de la ponencia: “Terapia Ocupacional 

Basada en la Comunidad. Aprendizajes y Reflexiones en torno a la Rehabilitación 

Basada en la Comunidad”. Professora Sílvia Sanz 

 
PONÈNCIA-TAULA RODONA: V Jornades Nacionals de l’Associació Española de 

Cuidados Paliativos. Professora Mireia Tarruella 

 
PONÈNCIA-TAULA RODONA ”Planes de cuidados informatizados: repercusión en 

el rol enfermero y en la calidad del cuidado”. V Jornadas Asociación Española de 

Enfermería en Cuidados Paliativos AECPAL. Barcelona, 12 d’abril de 2013. 

Professora Mireia Tarruella 
 
PONÈNCIA-TAULA RODONA: Formació posgraduada. Experiències professionals. 

I Jornada de Formació posgraduada en Infermeria. Organitzada pel Consorci 

Sanitari de Terrassa. 23, d’abril de 2013.Professora Mireia Tarruella 
 
COMUNICACIÓ: A marriage of convenience for comprehensive evaluation: 

Program and Implementation theory-based approach. Autors; Ramon Crespo, 

Núria Codern i Àngels Cardona. The 10th European Evaluation Society BIENNIAL 

CONFERENCE. 3-5 Octubre, 2012, Helsinki, Finlandia. Professora Núria Codern 

 
COMUNICACIÓ: Exploring interactions between smokers with low motivation and 

health care professionals in Primary Health Care. Autor: Núria Codern. Encounters 
and engagements: creating new agendas for medical antropology. 12-14 juny de 

2013. Tarragona. Professora Núria Codern 

 
COMUNICACIÓ “El paper i punt de vista dels diferents rols professionals” al 

Seminari d’actualització: atenció a la cronicitat, experiències i abordatge integral. A 

l’octubre del 2012 realitzat a la fundació Dr. Robert Universitat Autònoma de 

Barcelona i organitzat per la Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries. 

Directora EUIT Montserrat Comellas. 
 
COMUNICACIÓ: IX Jornades d’infermeria CST. Compartim coneixements. 

“Intervencions basades en l’exercici i/o entorn en persones amb deteriorament 

cognitiu ingressades en centres de cures: Revisió sistemàtica”. Novembre 2012. 

Professora Loreto González 
 
TAULA RODONA (Moderació)” Infermera de pràctica avançada en un centre 

d’atenció intermedia dins la Jornada Fent el Sistema més eficient: la infermera i les 

competències avançades. El dia 18 d juny del 2013, realitzat a Caixa   Fòrum i 
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organitzat pel Consorci Sanitari  i Social de Catalunya (CSSC). Directora EUIT 
Montserrat Comellas 

 
POSTER: Contribution analysis: an approach for health promotion impact 

evaluation. Autors: Pau Batlle, Gemma Brunet, Anna Loste, Alex Morales, Mar 

Redondo, Ester Ruiz, Núria Codern, Ramon Crespo, Marc Alabert, Jordi brunet, 

Xavier del Acebo, Pilar castro, David Ferrando. 21st World Conference on Health 

Promotion in Pattaya, Thailandia. Professora Nuria Codern 
 
 
POSTER: Economic crisis and impact on health: determinants of health and human 

rights as a basis for action. Autors: Pau Batlle, Gemma Brunet, Anna Loste, Alex 

Morales, Mar Redondo, Ester Ruiz, marc Alabert, Jordi Brunet, Xavvier del Acebo, 

Pilar castro, David Ferrando, Núria Codern i Àngels Cardona. 21st World 

Conference on Health Promotion in Pattaya, Thailandia. 
 
PÓSTER : XXXII Jornades Sanitàries del Vallès: Parlem del pacient crònic complex. 

Presentació de pòster “Intervencions basades en l’exercici i entorn en persones amb 

deteriorament cognitiu ingressades en centres de cures”. 19 i 20 d’abril de 2013. 

Professora Loreto González 
 
ENTREVISTA. La professora Silvia Sanz va ser entrevistada el dia 6 d’abril del 

2013 en el programa “Escúchame! De canal extremaduraTV. Es tracta d’un 

programa fet per i per a persones amb discapacitat que aborda qüestions 

relacionades amb la dependència i la superació de barreres. A l’entrevista es van 

abordar aspectes sobre l’atenció a la discapacitat i la situació de les persones 

discriminades per la seva diversitat funcional. Es pot consultar a 

http://www.canalextremadura.es/node/65960 
 

 

6.3. Participació en activitats acadèmiques o docents en altres centres 
universitaris, assistencials o associacions professionals. 

 
La professora Núria Codern Bové va impartir una sessió de 4hores dins del “Curs 

Agents de salut a voluntariat de la Creu Roja”, el 6 d’abril del 2013. 
 
La Directora de l’EUIT, Montserrat Comellas i Oliva ha participat com a secretària 

del tribunal per a la defensa del Treball Fi de màster: “Análisis de la eficacia de la 

implantación de un sistema de gestión de calidad en el procesos de esterilización”. 

En el Máster Universitario de Ciencias de la Enfermeria , organitzat per la 

Universitat Internacional de Catalunya a l’octubre del 2012. 
 
També ha participat com a professora associada en l’assignatura de Qualitat 

Assistencial en el postgrau d’Infermeria Quirúrgica, Anestesia, Reanimació i Teràpia 

del dolor  organitzat per la Universitat Internacional de Catalunya al maig del 2013 

i com a professora en el curs “Anàlisis Qualitatiu de Competències, de 10h , 

organitzat per la Direcció d’Infermeria del Consorci Sanitari de Terrassa, al gener 

del 2013. 

 
La professora Jessica Garrido va impartir el Taller de Estimulació Cognitiva en 

Geriatria el 23 de novembre del 2013, realitzat a Mallorca i organitzat pel COTOIB. 

 
El professor Rafael Llorens i Ortega ha estat professor titular del Grup CTO 
En les següents assignatures:Sistema Respiratorio, Equilibrio Hidroelectrolítico, 

Sistema Neurosensorial, Sistema Musculoesquelético y Procedimientos y Técnica. 

Preparación EIR (Enfermeria Interna Residente) 

http://www.canalextremadura.es/node/65960
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La professora Guadalupe Sánchez ha continuat el curs 2012-13 com a membre del 

grup FEBE (Grup d’estudioses i  docents de la historia de la infermeria) amb 
reunions periòdiques al llarg del curs, organitzades pel grup FEBE. 

 
La professora Sílvia Sanz va realitzar una Xerrada sobre Rehabilitació basada en la 

comunitat en l'assignatura de Teràpia Ocupacional comunitària en el grau de 

Teràpia Ocupacional de la Universitat de Vic. Novembre 2012. 

 
La Dra. Roser Pérez va realitzar un Seminari “Salud y territorio, la perspectiva 

social en las necesidades de salud”, a la Pontificia Universidades Católica de Sao 

Paulo (Brasil), els dies 12, 13, 14 i 15 d’agost del 2013 de 12 hores de durada. 
 
La Dra. Roser Pérez va realitzar un Seminari “Salud y territorio, la perspectiva 

social en las necesidades de salud”, a la universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Pro. Reitoria de Pesquisa e pos-graduaçao (Brasil), els dies 27, 28, 29 d’agost del 

2013 de 12 hores de durada. 

 
La Dra. Roser Pérez va participar com a membre del Comitè Científic i Organitzador 

de la IVª Jornada de Salut Comunitària: “Salut, comunitat i Joves. Reflexionem”, 

realitzat el 5 de octubre del 2012 per la Comissió de Salut Comunitària del Consorci 

Sanitari de Terrassa a les dependències del CST. 

 
Les professores Mireia Tarruella i Guadalupe Sánchez van impartir un “Curs de 

formació per a professionals: Introducció a les taxonomies NOC i NIC.” 15, 17, 22, 
24 I 25 d’abril. Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. 



24  

7. ALTRES COL·LABORACIONS PROFESSIONALS 
 

 
 

7.1. Indicadors d’altres col·laboracions professionals 
 

 
 

Durant el curs 2012-13 han realitzat altres col·laboracions professionals 
 

Comitès i comissions de l’EUIT 22 persones participen en 4 
comissions 

Comitès I Comissions del CST 3 persones participen en 3 comitès 
del CST. 

 

Col·laboracions amb altres institucions 
 

11 persones participen en un total de 

21 institucions 

 

Visites i estades universitàries 
 

4 persones han participat en dues 

estades universitàries 

 
 

7.2. Participació en Comitès i Comissions de l’EUIT 
 

 
 

Durant el curs 2012-13 es presenta el document de treball “Òrgans de gestió i 

participació. Comissions tècniques i Grups de treball” en el que s’expliquen les 

diferents comissions de treball de l’EUIT i les persones que integren cada grup. 

 
Durant aquest curs es manté el funcionament del grup de treball: TFG i de la 

Comissió de divulgació. 
 

I es posen en funcionament tres noves comissions: la Comissió 

d’Internacionalització, la Comissió de Biblioteca i la Comissió de l’Acte de 

Graduació. 
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7.3. Participació en Comitès i Comissions del CST 
 
 
 
La  directora  Montse  Comellas  ha  participat  durant  el  Curs  2012-13  en  els 
següents comitès i comissions del CST: 
Comitè Executiu, Comitè de Direcció Assistencial, Comitè de RRHH, Comitè de 

Coordinació d’Infermeria, Comissió d’Infeccions, Comissió de ferides complexes. 

La professora Mª José Jiménez participa al Comitè d’Ètica Assistencial del CST. 

La professora Mireia Tarruella participa al Comitè de Documentació Clínica del 

CST 
 

 
7.4. Col·laboracions amb altres institucions acadèmiques i/o professionals 

 

 
La Directora de l’ EUIT, Montserrat Comellas i Oliva és membre durant el curs 

2012-13 de les següents institucions: 
 

 ADEIC (Associació de Directores d’Escoles Universitàries d’Infermeria de 

Catalunya) 
 CNDECUE (Conferencia Nacional de Directores de Centros Universitarios de 

Enfermeria) 

 CNDEUTO (Conferencia Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de 

Terapia Ocupacional) 
 Comitè de Directores d’Infermeria del CSSC 
 Societat Catalana de Gestió Sanitària 

 Societat Catalano Balear d’Infermeria 
 ANDE (Asociación de Directivos de Enfermeria) 

 CPI (Consell de la Professió Infermera), membre suplent, com a 
representant del CSSC 

 
La Directora de l’EUIT, Montserrat Comellas i Oliva participa també en el grup de 

gestió de la demanda del Col·legi Oficial d’Infermers i infermeres de Barcelona. 

Aquest grup té per objectiu editar un posicionament del COIB respecte a la gestió 

de la demanda i amb data 19 de juny del 2013 el Diari Oficial de la Generalitat 

publica la RESOLUCIÓ per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell de 

Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya pel qual s’estableixen directrius per 

a l’exercici de les actuacions infermeres en l’anomenada gestió de la demanda. 
 

 
http://www.coib.cat/uploadsBO/Noticia/Documents/DOGC%208.7.2013.%20PUBLICACI%C3% 

B3%20RESOLUCI%C3%B3%20ACORD%20GESTI%C3%B3%20DE%20LA%20DEMANDA.PDF 
 
 

A més ha participat com a surveyor de la Joint Comissión international - FAD en 
les avaluacions d’hospitals espanyols i centres sociosanitaris en relació els 

estàndards de l’anomenada organització, des del novembre del 2012. Al maig del 

2013. 
 
La professora Betsabé Méndez col.labora al Consell Català de la Formació 

Continuada de las Professions Sanitàries com a representant del Consell 

interuniversitari de la formació de Teràpia Ocupacional de la Universitat Autònoma 

de Barcelona. 
 
La professora Betsabé Méndez col·labora amb l’Associació Professional Española de 

Teràpia  Ocupacional,  (APETO)  com  a  membre  del  Comitè  avaluador     per 

http://www.coib.cat/uploadsBO/Noticia/Documents/DOGC%208.7.2013.%20PUBLICACI%C3%B3%20RESOLUCI%C3%B3%20ACORD%20GESTI%C3%B3%20DE%20LA%20DEMANDA.PDF
http://www.coib.cat/uploadsBO/Noticia/Documents/DOGC%208.7.2013.%20PUBLICACI%C3%B3%20RESOLUCI%C3%B3%20ACORD%20GESTI%C3%B3%20DE%20LA%20DEMANDA.PDF
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l’acreditació i reconeixement per part de la Word Federation of Occupational 

Therapy (WFOT) del Plans d’estudis de les Universitats on s’imparteix la formació 
de Teràpia Ocupacional. 

També durant aquest curs 2012-13 és Representat com portaveu de la formació de 

Grau de Teràpia Ocupacional de la EUIT 
 
La professora Elisabeth Capdevila ha realitzat un assesorament al grup de treball 

Ocupación con Sentido de Granada amb una sessió virtual de formació  en 

projectes d’envelliment Actiu, el dissabte 23 de març de 2013. 

 
La professora Elisabeth Capdevila ha participat en el Grup Gent Gran del Collegi 

Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) i el Grap de Terapia 

Ocupacional , TO comarques. 

 
La Professora Núria Codern ha col·laborat en el Grup de Treball d’Acció Comunitària 

en el Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona, amb una 

sessió mensual amb diferents agents d’acció comunitària de la ciutat de Barcelona. 

L’objectiu del grup és impulsar l’acció comunitària i proposar recomanacions del 

Consell Municipal de Benestar Social. La seva participació és com a membre de la 

Creu Roja a Barcelona. 

 
La professores Neus Morera i Guadalupe Sánchez són membres del Comitè Científic 

de la Revista Àgora, la tasca consisteix en la revisió d’articles científics per a la seva 

possible publicació en la revista. 

 
La professora Guadalupe Sánchez és membre del grup GI-IDES d’Avaluació (Grup 

de Treball per promoure millores en els processos d’avaluació d’aprenentatges en 

educació superior, amb reunions periòdiques al llarg del curs i organitzades pel 

grup GI-IDES, de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
La professora Silvia Sanz ha participat com a Membre en qualitat d'experta del 

Consell Tècnic de Teràpia Ocupacional de Formació Continuada dins del Consell 

Català de Formació Continuada dels Professions Sanitàries. 
 
La professora Cristina Rodríguez és Secretaria de la Junta Directiva de la 

Conferencia Nacional de Decanos de Teràpia Ocupacional (CNDEUTO). 
i representa a l’EUIT a l’ European Network of Occupational Therapy in Higher 

Educations ( ENOTHE). 

 
La Dra. Roser Pérez va assistir a les V Jornades de la CNDCUE realitzades a la 
Universidad Complutense de Madrid, el 20 de febrer del 2013, en qualitat de 

coordinadora de la titulació del Grau en Infermeria. 

 
La Dra. Roser Pérez va assistir al Simposio CIDUI realitzat a la Universitat 

Autònoma de Barcelona, el 20 de maig del 2013, en qualitat de coordinadora de la 

titulació del Grau en Infermeria. 

 
La professora Mireia Tarruella és membre de la Delegació al Vallès Occidental. 

Terrassa del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Barcelona (COIB) 
 
 
7.5. Visites i Estades Universitàries 

 
La Directora Montserrat Comellas, i les coordinadores de titulació Cristina Rodriguez 

i Roser Pérez han visitat la Universitat de VIC, El Tecnocampus de la Universitat 

Pompeu Fabra i l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau (adscrita a la UAB) 

amb el motiu de fomentar les Relacions Institucionals. 
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La Doctora Roser Pérez va realitzar una visita a les Facultats d’infermeria i de 

Teràpia Ocupacional de la Universidade Stadual de Sao Paulo (Brasil). La reunió 

amb la Direcció va tenir com a objectiu establir les bases de col.laboració entre 

ambdues universitats per promoure l’intercanvi d’estudiants de grau de les dues 

titulacions. 
 

 
 

8. ACTIVITATS FORMATIVES DEL PERSONAL DE 
L’EUIT 

 

 
Durant el Curs 2012-13 el personal de l’EUIT ha participat en les següents activitats 
formatives: 

 
No ha hagut cap 3 persones han realitzat activitats de Formació bàsica, 9 persones 

han realitzat activitats de Formació Complementària, 2 persones han realitzat 

Formació Acadèmica i 4 persones estan en procés de doctorat. 
 
 

8.1. Activitats de Formació Bàsica 
 
La professora Núria Codern ha realitzat el curs de 6h: Què és el moodle? El dia 24 

de setembre del 2012 realitzat i organitzat pel Consorci Sanitari de Terrassa. 
La professora Jessica Garrido ha realitzat durant tot el curs acadèmic   classes 

d’anglès organitzades per l’Escola oficial d’Idiomes a Granollers. 
 
A finals del 2012 es va realitzar un Curs sobre “El procés tutorial i metodologia 

científica en el treball de Fi de Grau (TFG)” impartit a les dependències de 

l’EUIT per part de les docents Núria Codern i Silvia Sanz, coordinadores del 4rt grau 

d’ambdues titulacions i al que va assistir tot el personal docent de l’EUIT tant 

d’infermeria com de Teràpia Ocupacional, com el personal docent col·laborador que 

han participat en el procés tutorial del TFG 
 

8.2. Activitats de Formació Complementària 
 
La professora Elisabeth Capdevila ha assistit a la Jornada de l’àmbit de l’atenció a la 

dependència del CSC: L’atenció integral i centrada en la persona, el dia 6 de març 

del 2013 a Barcelona i organitzat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya. 
La professora Rosa Capellas ha assistit al Taller Millorem les propostes formatives 

realitzat el 20 de setembre del 2012 a Barcelona i organitzat pel Consell Català de 

Formació Continuada per les Professions sanitàries. 

 
La professora Jessica Garrido ha assistit al Curs: “Evaluación y Tratamiento de 

las apraxias en daño cerebral adquirido” els dies 19 i 20 d’octubre, realitzat 
a Madrid i organitzat per: Formación Grupo Aris. 

 
La professora Loreto González ha assistit a les XXXII Jornades Sanitàries del 

Vallès: parlem del pacient crònic complex els dies 19 i 20 d’abril del 2013 a 

Sant Quirze del Vallès i organitzat per l’Acadèmic Catalano-Balear de Ciències 

Mèdiques. 



28  

La professora Neus Morera ha assistit a unes sessions de reciclatge a l’Hospital 

de Terrassa els dies 14 de maig i 3,4, 10,11, 17,18 i 25 de juny del 2013 a 
l’Hospital de Terrassa i organitzades per EUIT, Hospital de Terrassa 

 
La professora Guadalupe Sánchez ha assistit a la 1ª Jornada de Formació 

Postgraduada d’Infermeria el dia 23 d’abril del 2013 realitzada a l’Hospital de 

Terrassa i organitzada pel Consorci Sanitari de Terrassa. 

 
La professora Guadalupe Sánchez ha assistit a la Jornada “Fent el sistema més 

eficient: la infermera i les competències avançades” el dia 18 de juny del 2013 

realitzat a Cosmocaixa a Barcelona i organitzat pel Consorci de Salut i Social de 

Catalunya. 
 

La professora Cristina Rodriguez ha assistit al VII Simposi Internacional CIDUI 

Estudiants i graduats avui; la resposta de les universitat, el 29 de maig del 2013 

realitzat i organitzat per la Universitat de Barcelona. 

 
La professora Cristina Rodriguez ha assistit al XIII Congreso Nacional de 

Estudiantes de Terapia Ocupacional, 8, 9 i 10 de Març, Facultad de Enfermería y 

Terapia Ocupacional, Universidad de Extremadura, Cáceres. 

 
La professora Silvia Sanz ha assistit a la Jornada “Interseccions. Jornada de Salut 

Mental i Cultura per la inclusió. El dia 30 d’octubre del 2012 realitzat i organitzat pel 

Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. 

 
La professora Sílvia Sanz ha assistit al V Seminari d’Ètica Aplicada, Autogovern i 

Qualitat de vida. La importància de l’Autogovern en la qualitat de vida de les 

persones que no tenen plena capacitat de decisió, el dia 22 de març del 2013, 

realitzat a la Casa de la Convalescència- UAB campus Barcelona i organitzat per 

Fundació campus Arnau d’Escala. 

 

La professora Silvia Sanz ha assistit a la XIV Jornada ASPAYM Catalunya. 

Diversexualidad. Romper tabúes para vivirla, el dia 25 de maig de 2013 al recinte 

Fabra y Coats de l’Ajuntament de Barcelona i organitzat per ASPAYM CATALUNYA. 

 

La professora Mireia Tarruella ha assistit a la Jornada “ El potencial d’innovació en 

salut el dia 21 de novembre del 2012 , realitzat a Terrassa i organitzat pel Consorci 

Sanitari de Terrassa i XISCAT. 

 

La professora Mireia Tarruella ha assistit a la Jornada “ El lideratge infermer el dia 

17 de gener del 2013 realitzat a Barcelona i organitzat per la Facultat de Medicina i 

Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya. 
 
 

8.3. Activitats de Formació Acadèmica (postgraus-màsters) 
 
Mª Pilar Arrufat ha obtingut l’any 2013 “Diploma de Postgrado en Metodología de 

Evaluación y Mejora de la Calidad.” TITULO PROPIO de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 36 crédits ECTS. 
 
La professora Cristina Rodriguez s’ha matriculat el Curs 2012-13 de 24 crèdits del 

Màster en Educació Superior realitzat a la Facultat de Pedagogia organitzat per la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 
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8.4. Programa de doctorat 
 
La professora Núria Codern es troba en el 4rt any de la seva tesi doctoral que té 

com a títol “El procés de treball en salut des de la perspectiva de la micropolítica. 

Una anàlisi crítica”, adscrita al Departament de Sociologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
La professora Sílvia Sanz es troba en el 4rt any de la seva tesi doctoral que té com 

a títol “Vivir tras el golpe. Procesos de reincorporación a la vida cotidiana de 

personas supervivientes de un traumatismo craneoencefálico grave (TCE).”, 

adscrita a la Facultat d’Antropologia SC de la universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). 
 

La professora Guadalupe Sánchez es troba en el 3r any de la seva tesi doctoral que 

té com a títol “Competències emocionals en infermeria”, adscrita al Departament de 

Pedagogia Sistemàtica i Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
La Directora Montserrat Comellas es troba en el 3r any de la seva tesi doctoral que 

té com a títol “La enfermera de práctica avanzada en unidades de hospitalització de 

pacientes agudos”, adscrita al Departament d’ Infermeria de la Universitat de 

Barcelona (UB). 
 

La professora Eva Fernández es troba en el 3r any de la seva tesi doctoral que té 

com a títol “El feminisme de les classes populars als barris: vocalies i grups de 

dones (1975-1990)”, adscrita al Departament d’ Antropologia SC de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB). 
 

La professora Jessica Garrido es troba en el 1r any de la seva tesi doctoral que té 

com a títol “Eficàcia de la teràpia de rehabilitació cognitiva en un hospital de dia de 

demències sobre la funcionalitat en activitats de la vida diària (AVD)”, adscrita al 

Departament de Benestar, Salut i Qualitat de Vida de la Universitat de Vic (UVic). 
 
La professora Loreto González es troba en el 1r any de la seva tesi doctoral que té 

com a títol “Test de Tinetti e índice de Barthel como predictores de muy alto riesgo 

de caídas en ancianos con demencia avanzada ingresados en centros de larga 

estancia)”, adscrita al Departament de Fisioteràpia de la Universitat Internacional 

de Catalunya (UIC). 
 

La Professora Maria Kapanadze es troba en el 1r any de la seva tesi doctoral que té 

com a títol “Fenomenologia de la Identidad Moral y su relación con la 

empleabilidad. Estudio aplicado a las drogodependencias.”, adscrita a la Facultat de 

Psicologia; línea: Procesos Psicológicos Básicos y Psicopatología de la Universitat de 

Girona. 
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9. ACTIVITATS DELS ESTUDIANTS 
 
 
 

9.1. Indicadors de participación 
 
 
 

Activitat Nº d’estudiants participants 

 

Portes Obertes 
 

8 
Acte de graduació 14 
Saló Estudia 9 

Fira Mou-te 2 

Marató de Sang 29 
Presentació XIII Congrés 

Nacional d’estudiants de TO 

3 

 
 
 

9.2. Participació dels estudiants en activitats científiques 
Presentació de l’experiència d’assistir al XIII Congreso Nacional de Estudiantes de 

Terapia Ocupacional (Cáceres). Estudiants: Anna Capdevila, Carola Núñez i Mónica 

Jové, Dia de la Teràpia Ocupacional, 18 d’abril. 
 
 
 

Jornada Portes Obertes. 
 

L’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) va 

celebrar el 7 de maig de 2013, la I Jornada de Portes Obertes als futurs 

estudiants del Grau d’Infermeria i el Grau de Teràpia Ocupacional. 

 

A les diferents sessions informatives, que es van dur a terme tant al matí com a la 

tarda, van assistir una quarantena d’alumnes que es van interessar pels estudis 

universitaris que imparteix l’escola. 

 

Després de la sessió informativa general, i les específiques sobre cada 

titulació, els assistents van participar en tallers de cada especialitat organitzats 

pels mateixos alumnes de l’escola. La jornada va concloure amb una visita guiada 

al recinte universitari 
 
 

Acte de Graduació de la I Promoció de Grau en Infermeria i de Grau en 

Teràpia Ocupacional 
 
 

El 27 de juny es va celebrar l’acte de graduació de la I Promoció del grau en 

Infermeria i del grau en Teràpia Ocupacional 2009 - 2013, en el qual es 

van graduar 148 estudiants (107 estudiants d’Infermeria i 41 estudiants  de 

Teràpia Ocupacional). 
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L’acte es va celebrar en un magnífic entorn, als jardins de Torrebonica , espai al 

que en el futur es traslladarà l’Escola Universitària, i hi van assistir al voltant de 
800 persones. 

 
Va ser presidit pel Sr. Jordi Ballart, President de la Fundació Sant Llàtzer i Alcalde 

de Terrassa; el Dr. Manel Sabés, vicerector de Relacions Institucionals i Territori 

de la UAB; el Dr. Pere Vallribera, director-gerent del Consorci  Sanitari  de 

Terrassa i de la Fundació Sant Llàtzer; el Sr. Antoni Aguilera, vicepresident de Creu 

Roja a Catalunya, i la Sra. Montserrat Comellas, directora de l’EUIT. 
 
Va ser u n a c t e m olt especial per a tots els presents ( graduats i graduades, 

famílies, professorat, personal de l’EUIT, personal del CST i representants 

institucionals), però principalment va ser un dia molt especial pels graduats i 

graduades, que després de 4 anys d’estudis intensos, d’experiències de vida i 
d’esforç personal, es van graduar, essent les primeres infermeres/s i terapeutes 

amb una formació de 4 anys, i el pla docent més extens tant en continguts teòrics 

com pràctics. 

 
L’acte es va iniciar amb el parlaments dels membres de la taula, acte seguit es va 

fer entrega dels diplomes  de  grau  i  les  mencions  al  millor  expedient 

acadèmic d’infermeria i de teràpia ocupacional. Posteriorment es van fer els 

parlaments per part dels propis graduats i graduades, molt entranyables i 
emocionants, i una conferència a càrrec del Dr. Manel del Castillo, director gerent 

de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Per últim tothom es va aixecar per 

escoltar i cantar l’himne universitari “Gaudeamus Igitur”. 
 
Com a cloenda de l’esdeveniment no hi van faltar els vídeos  preparats pels 

graduats i graduades, les felicitacions, els brindis i també  un recordatori pel 

nostre company Jordi Barbal (Cap d’Administració de l’EUCR) que ens va deixar el 

passat any 2012. 
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Total d'alumnes matriculats 492 

Beques sol·licitades 286 

Beques denegades 101 

Beques concedides 185 

 

10. PROGRAMA DE BEQUES 
 

 
 

10.1. Beques de Ministeri 
 

En el procés de la matrícula del curs 2012/2013, el Ministeri va publicar el RD 

1000/2012 de 29 de juny,BOE 5 de juliol de 2012, en el que s’estableixen les 

bases de la convocatòria. 
 

El ministeri en l’article 18, fa referència al rendiment acadèmic dels curs anterior i 

fixa uns mínims de nota en 5,50 pels estudiants de nou accés excloent la nota de la 

fase específica. Pel que fas estudiants amb els estudis de Grau iniciats, fixa una 

nota mitja d’expedient de 6,50 i haver superat el 80% dels crèdits matriculats el 

curs anterior.. En la disposició addicional quinta, ja avançava els Requisits 

acadèmics previstos per al curs 2013-2014, que es resumien en les següents 

característiques: 
 

A partir del curs 2013-2014, per a la obtenció de qualsevol component de beca, qui 

es matriculi per primera vegada a primer curs d’estudis de Grau hauran d’acreditar 

una nota de accés a la Universitat de 6,50 punts, amb exclusió de la qualificació 

obtinguda en la fase específica. 

Els sol·licitants de segons i posteriors cursos d’ensenyaments universitaris hauran 
d’haver superat en els últims estudis cursats els següents percentatges dels crèdits 

matriculats: 
 

 
 

Branca del coneixement Percentatge de crèdits a superar 

Ciències de la Salut 100 % 
 
 

A continuació es presenten les dades de beques del curs 2012/2013 a l’EUIT. 
 

BEQUES SOL·LICITADES AL MECD CURS 2012-2013 

GRAU D'INFERMERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un 37,60% dels estudiants de Grau d'Infermeria disposen de la beca del MECD. 
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GRAU DE TERÀPIA OCUPACIONAL 

 

Total d'alumnes matriculats 
 

168 

Beques sol·licitades 72 

Beques denegades 34 

Beques concedides 38 

 

Un 22,62% dels estudiants de Diplomatura de Teràpia Ocupacional disposen de la 

beca del MECD. 

 
 
 

10.2. Beques Internes 
 

Aquest curs 2012-2013 les persones becades han estat les mateixes que el curs 

passat ja que la convocatòria es va fer per dos anys acadèmics, així hem continuat 

amb: 
 

4 beques de suport docent, 4 beques de biblioteca, 4 per l’aula informàtica i 2 

beques per tallers d’infermeria. 
 

El valor de les beques ha continuat sent del 100% de les quotes satisfetes per 

l’alumne. 

 
La durada del servei coincideix amb el curs acadèmic . Aquest curs va començar a 
l’inici de les classes a mitjans d’octubre i va finalitzar a finals de juny. 

 
Han estat 14 les persones becades, 4 per l’Aula informàtica, 4 per la biblioteca, 4 

per Suport Docent i 2 per Tallers d’Infermeria, repartides en torns de matí i tarda. 

 
Aquest curs també, s’han pogut oferir, 10 beques amb la voluntat d’ampliar els 

ajuts als estudiants amb problemes econòmics, uns espais de suport al CST a canvi 

d’un finançament total o parcial dels seus estudis durant el curs acadèmic. 
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11. APROXIMACIÓ AL MÓN LABORAL 
 

 
 

11.1. Sessions informatives 
 
Durant el Curs 2012-13 es van dur a terme unes Sessions d’Inserció Sociolaboral , 

totes elles van tenir una durada de 1’30h. 
 
El Col·legi Oficial d’Infermeria (COIB) ha dut a terme, com cada curs, la sessió 

informativa per a la col·legiació dels nous titulats. Com a novetat s’han realitzat 

sessions d’Inserció laboral i d’Emprenedoria (EUNCET) als estudiants de 4t, en 

previsió de les dificultats que es podien trobar en l’actual context de crisi 

econòmica. També s’ha informat de les possibilitat de sortides laborals a 

l’estranger: “ Sortides professionals a Europa del Nord” (EURES. Generalitat de 

Catalunya) així com la formació continuada (màsters, postgraus) que es realitzen 

en el territori nacional. 
 
 
 
 

11.2. Borsa de treball 
 

 
 
Des del Departament d’Internacionalització s’han fet arribar ofertes de treball, per 

correu electrònic a totes les bases de dades d’antics alumnes de l’Escola i s’han 

publicat al moodle. 
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12. PLA DE MARKETING I ACTIVITAT DIVULGATIVA 
 

 
 

12.1. Introducció 
 
Durant el curs 2013-2014, s’han possat en marxa una sèrie d’accions destinades a 

l’elaboració d’un Pla de Màrqueting per l’EUIT, en el que basar les accions del Pla 

de Comunicació de l’EUIT. Dintre d’aquestes accions es destaquen: 

 
 Realització d’una auditoria de comunicació con las diferentes fases d’actuació 

que suposa; en aquest context s’elabora una enquesta per conéixer la visió 

que tant el personal docent com el de suport i els propis estudiants tenen de 

l’escola. 

 
 Creació d’una nova imatge corporativa i comercial, elaboració de nous logos 

i marca, adaptació i aplicació de la nova imatge als suports de comunicació 

i materials utilitzats per l’escola pel progressiu traspàs d’imatge de Creu 

Roja a EUIT: 

 
 Lona exterior 

 Rètols informatius i vidrieres 

 Cartelleria interna 

 Material de papereria oficial i segells 

 Nous tríptics i catàlegs 

 Noves plantilles de powerpoint per presentacions 

 Nous elements de merchandising i imatge: 

 Pendrives (cursos de formació continua) 

 Motxilles (per estudiants que comencen tallers) 

 Lanyards o cintes personalitzades de l’escola per dur els 

nous carnets acreditatius dels estudiants en pràctiques. 

 Uniformitat de pràctiques 
 

 
 

12.2. Activitat a la web 
 
Durat el Curs 2012-13 s’ha posat en marxa el nou web de l’escola, pel moment en 

català. 
 

12.3. Participació en fires 
 
Saló Estudia 

 
Com cada any s’ha ofert el Saló ESTUDIA, adreçat a futurs estudiants universitaris 

amb l’objectiu d’informar-los de les diferents titulacions i dels centres, ha tingut lloc 

a Barcelona del 13 al 17 de març del 2013 
L’Ajuntament de Terrassa ha posat  a l’abast dels centres universitaris de la ciutat 

un estand en què hi serà present l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia 
Ocupacional de Terrassa. 

Com que creiem que pels futurs estudiants, rebre la informació directament d’un 
estudiant li pot resultar més engrescador, en previsió de la demanda que ens facin, 

hem volgut fer una convocatòria perquè els estudiants d’Infermeria i de Teràpia 

Ocupacional que ho han desitjat poguessin assistir al Saló en qualitat 

d’informadors. 
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En cada franja horària s’ha comptat en tot moment amb professorat de les dues 
titulacions. 

 
 
Fira Mou-te 

 
Els dies 27 i 28 d’abril del 2013 va tenir lloc la Fira Mou-te a Terrassa i vam tenir 

l’oportunitat de poder participar col·locant un estand de l’EUIT. 
 
Va participar Anna Tejedor i dos estudiants que es van encarregar d’oferir 

informació sobre les titulacions de l’EUIT. Es van fer uns breus tallers amb la 

cadira de rodes, “estris” d’’ infermeria a les persones que s’apropaven a demanar 

informació. 
 
 

12.4. Activitats en Centres d’Ensenyament 
 
Campanya de difusió entre centres de secundària de Catalunya i Balears, 

especialment adreçat a centres de Batxillerat en Ciències de la Salut i escoles que 

imparteixen Cicles Formatius de Grau Superior relacionats amb els estudis 

d’Infermeria i Teràpia Ocupacional. 

 

En aquests centres s’ha fet arribar informació sobre els estudis (tríptics 

informatius), previ contacte telefònic, per difondre entre l’alumnat, i s’ha 

assessorat telefònicament o per mail als orientadors de cada centre; a l’hora que 

s’ha ofert la possibilitat de fer xerrades informatives sobre els graus que imparteix 

l’EUIT. 

 
Xerrada de difusió a les Jornades d’Orientació Universitària de Tàrrega, el dia 31 de 

gener del 2013. Professora Elisabeth Capdevila. 

 

Xerrada de difusió del Grau en Teràpia Ocupacional , 19 de febrer del 2013 al 

Vapor Universitari de Terrassa. Professora Elisabeth Capdevila 
 

Xerrada de difusió a les Jornades d’orientació universitària. Universitat Autònoma 

de Barcelona. Bellaterra, 5 i 6 de febrer de 2013, sessions de matí i tarda. 

Professora Elisabeth Capdevila. 

 

Xerrada de difusió a les Jornades d’orientació universitària. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Bellaterra, 7 de febrer de 2013, sessions de matí i tarda. Professora 

Loreto Gonzalez 

 
Xerrada de difusió a les Jornades d’orientació universitària. Ajuntament de 

Sabadell. Sabadell, 26 de febrer de 2013.professora Loreto González 

 
Participació en el contingut relacionat amb el Grau en Teràpia Ocupacional per a la 

web i fulletons divulgatius de l’EUIT. Professores Elisabeth Capdevila i Loreto 

González. 

 
Xerrada de difusió del Grau en Infermeria , febrer del 2013 al Vapor Universitari de 

Terrassa. Professora Neus Morera. 
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12.5. Altres activitats publicitàries 
 

 Divulgació dels graus durant lla jornada de la Marató de Sang 
 Actualització del contingut informatiu del tríptic “Terrassa Universitat” de 

l’Ajuntament de Terrassa. 

 
 

12.6. Material divulgatiu 
 

 Actualització dels catàlegs informatius d’infermeria i teràpia amb el nou 
format EUIT. 

 Creació d’un tríptic amb informació dels dos graus 

 Edició de dos presentació ppt pels actes divulgatius de cada un dels graus 

 
12.7. Presencia en els mitjans de comunicació 

 
Premsa 

 
Publicació de dos reportatges informatius i un anunci per la promoció de les places 

disponibles per la matriculació del proper curs 2013-2014. 

 

Radio 
 

 
Campanya publicitària de 1 mes de durada a Radio FlaixBAC durant el mes de 

setembre, amb l’objectiu d’incentivar i cobrir les places lliures en el procés de 

matriculació de setembre pel curs 2013-2014. 

 

Revistes 

Incorporació de les dades de l’escola a la revista YAQ “Y ahora Qué”. 

 
Participació en un reportatge de la Revista “Agora”, aportant un resum històric de 

l’escola. 

 

12.8. FLAIX-CST 
 
Aquest curs s’ha començat a participar el  butlletí digital Flash-CST incorporant les 

notícies més destacades de l’EUIT per a la difusió I coneixement de tot el personal. 

 
 

13. INFORME ECONÒMIC 
TANCAMENT ECONÒMIC CURS 

2012/13 

(Dades provisionals pendents d'auditoria) 
 

 PRESSUPOST REALITZAT DESVIACIÓ 

INGRESSOS 3.800.000 4.011.103 211.103 

DESPESES 3.678.877 3.850.491 171.614 

RESULTAT 121.123 160.612 39.489 

    

INVERSIONS 80.000 185.748 105.748 
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14. ANNEXES 
 

Directori de personal Docent Investigador 
 

Abellán, Maravillas Lopez i Elías, Marta 
Álvarez de Gregori, Mª Carmen Martínez Lacasa, Javier 
Arch Pintó, Mª José Martínez Mejias, Abel 
Atienza Mañas, Miriam Martínez, Mar 
Berga, Núria Masip Janer, Montse 
Bermúdez Argemí, Georgina Mayor Mora, Vicens 
Bonaventura Ibars, Immaculada Méndez Méndez, Betsabé 
Buscemi, Valerie Miñana Álvarez, Maria 
Calle, Yolanda Montiel Borrello, Estefania 
Calmaestra  Carrillo, Encarnación Montaner, Teresa 
Camarena  Rodríguez, Joan Josep  Moratinos De Pablo, Carmen 
Campo Martínez, Rosa Mora Tejada, Marta 
Capdevila Puigpiquer,  Elisabet Ortega, Asunción 
Capellas Prat, Rosa Pedro Tarrés, Pilar 
Centeno, Antonio Peñataro Pintado, Esther 
Ciendones Carbonell, Pilar Pérez, Angel 
Codern Bové, Núria Pérez Giménez, Roser 
Coma, Ramon Pérez, Pascale 
Comas Colom, Catalina Pérez Camisón, Mª Victoria 
Crespo Forte, Ramon Piqué Ferrer, Rosa Mª 
Devesa, Alicia Puig Navinés, Silvia 
Dieguez, Laura Reinhardt Tschorne, Vladimir 
Domingo Morera, Ramon Rived Ocaña, Mercè 
Esteban, Oscar Roces, Gemma 
Farrés Iglesias, Mercè Rodríguez Sandias, Cristina 
Fernandez, Xavier Rodríguez, Patricia  
Ferrer, Laura Roig Ester, Helena 
Fornaguera Casanovas, Eva Roig, Susanna  
Fresno, Xavier Romero Diez, Clara 
Gabarró, Alejandra Rubio Alvarez, Mª Teresa 
Garcia Mas, Robert Ruiz, Roser 
Garcia Matarín, Adelina Saenz Fortes, Carolina 
Garcia, Victor Sagués Martínez, Neus 
Garolera Freixa, Mª Teresa Sánchez Jiménez, Ruth 
Garrido Pedrosa, Jessica Sánchez Larrosa, Ana 
Garrigó Fullola, Montse Sánchez Lledó, Juan Manuel 
Gazitua Charnes, Javiera Sánchez Rueda, Guadalupe 
Gomez, Núria Santé Roig, Montserrat 
Gomez, Arlet Sanz Ródenas, Héctor 
González Costa, Cecilia Sanz Salmerón, Marta 
González Román, Loreto Sanz Victoria, Silvia 
Grau, Jennifer Segovia Encinas, Laura 
Guzmán,  Sergio  Simó, Salvador 
Gutiérrez Lengua, Marta Solà Benítez, Josep 
Jiménez, Leticia Solera Armengol, Carme 
Jiménez Gutiérrez, Mª José Tamame San Antonio, Marta 
Kapanache, Maria Tamburini Podlesker, Horacio 
Lezcano Rubio, Clara Tarruella Farré, Mireia 
Llistosella Piñero, Maria Torres Sañudo, Olga 
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XVIII POSTGRAU EN: 

INFERMERIA QUIRÚRGICA 
 
 
 

Arias, Juan C. 

Arigita, Marta 

Balaguer, Carme 

Ballo, Nuria 

Barrios, Pedro 

Bassagoiti Buquets, Núria 

Bertrán, Jordi 

Bonell, Anna 

Bujan, Andrés 

Buqueras, Carmen 

Casanovas, Núria 

Deiros, Carmen 

Domenech Mià, Jordi 

Escobar, Roser 

Espino, Soledad 

Farreras, Núria 

Ferran, Miriam 

Garcia, Antonia 

Garcia Borobia, Francisco 

Golf, Carles 

Grau, Maria 

Gutiérrez, Fernando 

Hajianfar, Ramin 

Jimenez, Carmen 

Jorba, Rosa 

Lapiedra, Oriol 

Lopez, Emilia 

López, Francisca 

Escolà, Rosa Mª 

Mata, Maite 

Marti, Isidre 

Molet, Joan 

Molpeceres, Eva 

Muriano Roye, Jorge 

Palma, José Luis 

Piñol Callau, Yolanda 

Quevedo, Isabel 

Rejón, Adoración 

Robres, Joaquim 

Roig, Helena 

 

Rubio, Marc 

Sánchez, Juana 

Sandoval, Marta 

Sastre, Margalida 

Santacatalina, Roser 

Sierra Mancha, Maria 

Soler Candelas, Pedro 

Solsona cebrián, Ramon 

Valverde, Olga 

Vázquez. Antonia 

Velasco, Miguel 

Vilas, Joan 

Zaldivar, José Mª 
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Directori de Personal 

d’Administració i serveis 
 

DIRECCIÓ 
 

Comellas i Oliva, Montserrat 

 
CAP D’ADMINISTRACIÓ i 

SERVEIS 
 

Òdena Jardí, Montserrat 

 
BIBLIOTECA 

 

Piqué Ferrer, Rosa M. 

 
SECRETARIA ACADÈMICA 

 

Armengol Aymerich, M. Teresa 

Benítez Toresano, Alba  

Cortés  Castillo, Anna 

 
SECRETARIA DE DIRECCIÓ 

 

Dalmau Carreño, Yolanda  

Tejedor Morell, Anna 

 
UNITAT D’ATENCIÓ A L’ESTUDIANT 

 

Òliva Garcia, Cèlia 

 
OFICINA DE QUALITAT 

 

Arrufat Esquillor, Mª Pilar 
 

 
CONSERJERIA 

 

Oquillas Pascual, Teresa  

Rodó Ronzano, Josep 

 
INFORMÀTICA 

 

Blasco Cuevas, Pau 

 
AUDIOVISUALS, INFORMÀTICA I 

MANTENIMENT 

Santiago Pérez, Sergi 

 
COMPTABILITAT 

 

González Mur, Mª Dolors 
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Directori de Centres de Pràctiques 

 
CENTRES DE PRÀCTIQUES GRAU INFERMERIA 

  
CENTRE 

 
CIUTAT 

 

1 

 

ABS Sagrada Família (CSI) 

 

08025 BARCELONA 
 

2 

 

ABS Torrassa  (CSI) 

 

08903 HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 

3 

 

Actua Vallès 

 

08203 SABADELL 

 

4 

Agència Salut Pública Barcelona. Districtes 

Barcelona. 

 

08023 BARCELONA 

 

5 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Salut 

Pública i Consum 

 

08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

6 

Ajuntament de Terrassa. Protecció de la Salut  

08221 TERRASSA 

 

7 

Ajuntament de Terrassa. S salut Comunitària.  

08223 TERRASSA 

 

8 

Bang de Sang. Hospital Universitari Mútua de 

Terrassa 

 

08221 TERRASSA 
 

9 
 
CAP Anton de Borja (CST) 

 
08191 RUBÍ 

 

10 

 

CAP Badia del Vallès (ICS) 

 

08214 BADIA DEL VALLÉS 

 

11 

CAP Badia del Vallès. Salut Mental (ICS)  

08214 BADIA DEL VALLÉS 
 

12 

 

CAP Barberà del Vallès (ICS) 

 

08210 BARBERÀ DEL VALLÈS 

 

13 

CAP Can Trias-Ernest Lluch (Mútua Terrassa) 08232 VILADECAVALLS 

 

14 

 

CAP Canaletes (ICS) 

 

08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

15 

 

CAP Castelbell i el Vilar (ICS) 

 

08296 CASTELLBELL I EL VILAR 
 

16 

 

CAP Castellbisbal (CST) 

 

08755 CASTELLBISBAL 
 

17 
 
CAP Collblanc(CSI) 

 
08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 

18 

 

CAP Est (CST) 

 

08227 TERRASSA 
 

19 

 

CAP Gaudí (CSI) 

 

08025BARCELONA 
 

20 

 

CAP La Farigola 

 

08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

21 
 
CAP Matadepera (CST) 

 
08230 MATADEPERA 

 

22 

 

CAP Monistrol de Montserrat (ICS) 

 

08691 MONSTROL 
 

23 

 

CAP Nort (CST) 

 

08223 TERRASSA 
 

24 

 

CAP Oest (Mútua de Terrassa) 

 

08224 TERRASSA 
 

25 
 
CAP Olesa (Mútua de Terrassa) 

 
08640 OLESA 

 

26 

 

CAP Pinetons (ICS) 

 

08291 RIPOLLET 
 

27 

 

CAP Rambla (Mútua de Terrassa) 

 

08221 TERRASSA 
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28 
 

CAP Ripollet (ICS) 
 

08291 RIPOLLET 
 

29 
 

CAP Rosa del Vents (ICS) 
 

08210 BARBERÀ DEL VALLÈS 
 

30 
 

CAP Rubí (Mútua de Terrassa)  
 

08191 RUBÍ 
 

31 
 

CAP Sagrada Família (CSI) 
 

08025 BARCELONA 

 
32 

CAP Sant Cugat Del Vallès (Mútua de 
Terrassa) 

 
08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS 

 

33 
 

CAP Sant Llàtzer (CST) 
 

08221 TERRASSA 
 

34 
 

CAP Serraparera (ICS) 
 

08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

35 
 

CAP Sud (Mútua de Terrassa) 
 

08223 TERRASSA 

 
36 

CAP Turó de Can Mates (Mútua de Terrassa)  
08173 SANT CUGAT 

 

37 CAP Vacarises (ICS) 08223 VACARISSES 
 

38 
 

CAP Valldoreix (Mútua de Terrassa)  
 

08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS 

 

39 
 

CAS Creu Roja. Districte I 
 

08001 BARCELONA 

 

40 
 

CAS Sabadell 
 

08201 SABADELL 
 

41 
 

Centre Mèdic Teknon 
 

08022 BARCELONA 

 
42 

Clínica. Hospital Universitari Mútua de 

Terrassa 

 
08221 TERRASSA 

 

43 
 

Complejo Hospitalario de  Navarra 
 

31008 PAMPLONA 
 

44 
 

Consorci Sanitari del Garraf 
 

08810 SANT PERE DE RIBES 
 

45 
 

Corporació Sanitària Parc Taulí 
 

08208 SABADELL 
 

46 
 

Creu Roja. Drassanes. Serveis SAPS 
 

08001 BARCELONA 

 

47 
 

Fundació Althaia. Clínica Sant Josep 
 

08241 MANRESA 

 
48 

Fundació Althaia. Hospital Sant Joan de 

Déu 

 
08243 MANRESA 

 

49 
 

Fundació Hopsital de Mollet  
 

08100 MOLLET 

 
50 

Fundació Hospital Sant Joan de Dèu. 

Hospital de Martorell  

 
08760 MARTORELL 

 

51 
 

Hopistal de Cruces de Baracaldo  
 

48903 BARACALDO 
 

52 
 

Hospital de l’Hospitalet (CSI) 
 

08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 
53 

Hospital de l’Hospitalet. Consulta Educadora 

Diabetis 

 
08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 
54 

Hospital de l’Hospitalet. Consulta de Malalties 
Infecciosses 

 
89907 HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 

55 
 

Hospital de Terrassa (CST) 
 

08227 TERRASSA 
 

56 
 

Hospital Dos de Maig (CSI) 
 

08025 BARCELONA 
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57 

Hospotal Dos de Maig (CSI). Salut 

Laboral 

 
08025 BARCELONA 

58  

Hospital General de Catalunya 
 

08915 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 

59 
 

Hospital General La Mancha Centro 
 

13600 ALCAZAR DE SAN JUAN 
 

60 
 

Hospital La Plana 
 

12540 VILA REAL (CASTELLÓ) 

 
61 

Hospital Moisés Brogi (CSI) de Sant Joan 

Despí 

 
08970 SANT JOAN DESPÍ 

 
62 

Hospital Sant Joan de Déu 
(BARCELONA) 

 
08950 ESLUGUES DE LLOBREGAT 

 
63 

Hospital Universitàri Mútua de Terrassa  
08221 TERRASSA 

 
64 

Hospital Universitàri Vall d'Hebrón (ICS)  
08035 BARCELONA 

 

 
65 

Hospital Universitario de Canarias 38320 LA CUESTA , SAN 

CRISTOBAL DE LA LAGUNA 
(TENERIFE)  

66 
 

Institut Universitari USP Dexeus 
 

08028 BARCELONA 
 

67 
 

Parc Salut Mar (EMSE) 
 

08003 BARCELONA 
 

68 
 

Residència Sant Llorenç 
 

08212 SANT LLORENÇ SAVALL 
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CENTRES DE PRÀCTIQUES GRAU TERÀPIA OCUPACIONAL 

 CENTRE CIUTAT 

1 Althaia. Xarxa Assistencial de Manresa. Sant Joan de Dèu 08243 MANRESA 

 

2 

Antic Hopsitla de Sant Jaume i Santa Magdalena- Centre 

Sociosanitari-PASS 

 
08301 MATARÓ 

3 ASPACE. Centre de Recursos (CRA) 08029 BARCELONA 

4 ASPACE. Centre OcupacionalL de Badalona 08912 BADALONA 

5 ASPACE. Centre Pilot Arcangel Sant Gabriel de Paralisis Cerebral 08038 BARCELONA 

6 Benito Menni Centre de Rehabilitació Comunitària (CASM) 08830 SANT BOI DE 

LLOBREGAT 

7 Benito Menni  Mitja i Llarga Estada (MLLE) ( CASM) 08830 SANT BOI DE 

LLOBREGAT 

8 Benito Menni  Servei de Rehabilitació Comunitària del Vallés 

Oriental  

08400 GRANOLLERS 

9 Benito Menni UCA (Unitat de Crisi d'Adolescents) 08830 SANT BOI DE 

LLOBREGAT 

10 Benito Menni Unitat Polivalent "Can Serra" CASM 08901 HOSPITALET 

11 CAP del Maresme (ICS) 08303 MATARÓ 

12 CAP Sant Ildefons. Servei de Rehabilitació (ICS) 08940 CORNELLÀ DE 

LLOBREGAT 

13 Casal de Curació. Centre Sociosanitari  08340 VILASSAR DE 

MAR 

14 CBC Blau Clínic 08035 BARCELONA 

15 Centre Collserola (MUTUAM) 08035 BARCELONA 

16 Centre de Dia (CD) de Salut Mental d’adults. Programa de 

seguiment individualitzat (PSI) (CST) 

08221 TERRASSA 

17 Centre de Dia (CD) Teràpeutic  08240 MANRESA 

18 Centre d’Esclerosi Múltiple de  Catalunya 08022 BARCELONA 

19 Centre d'Estimulació Infantil 08017 BARCELONA 

20 Centre FORUM 08019 BARCELONA 

21 Centre l'ALBA. Unitat Mèdico-Educativa 08017 BARCELONA 

22 Centre NEXE 08024 BARCELONA 

23 Centre Sòciosanitari el Carmen 08917 BADALONA 

24 Centre Sòciosanitari Palau 08025 BARCELONA 

25 Centre Sòciosanitari Sant Jordi 08940 CORNELLÀ DE 

LLOBREGAT 

26 Centre Sòciosanitari Vallparadís 08221 TERRASSA 

27 Clínica Barceloneta 08003 BARCELONA 

28 Clínica  Dolors Aleu 08023 BARCELONA 

29 Clínica Molins de Rei 08750 MOLINS DE REI 

 

30 

 
Clínica Nostre Senyoria de Guadalupe 

08950 ESPLUGUES DE 

LLOBREGAT 

31 Clínica Salus Infirmorum  17280 BANYOLES 
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32 Clínica Sant Antoní 08038 BARCELONA 

33 Corporació Parc Taulí Centre  Sòciosanitari 08208 SABADELL 

 L'ALBADA  

34 Corporació Parc Taulí. Hospital de Dia Infanto Juvenil 08208 SABADELL 

35 Corporació Parc Taulí. Sabadell Gent Gran 08207 SABADELL 

36 FREMAP 08006 BARCELONA 

37 Fundació  Miquel Valls 08370 CALELLA 

38 Fundació Psicopedagogica Osona – Drogodependències  08500 VIC 

39 Fundació  Psicopedagogica Osona - Rehabilitació Comunitària 

(SM) 

08500 VIC 

40 Fundació Privada AVAN 08201 SABADELL 
 

41 Fundació Sanitària Sant Josep 08700 IGUALADA 

42 Fundació Sòciosanitària de Barcelona (Hospital Duran i  

Reynals) 

08908 HOSPITALET DE 

LLOBREGAT 

43 Fundació Vella Terra 08016 BARCELONA 

44 Germanes Hospitalàries. Rehabilitació. Salut Mental 08760 MARTORELL 

45 Germanes Hospitalàries. Sagrat Cor 

(Sòciosanitàri) 

08760 MARTORELL 

46 Germanes Hospitalàries. Unitat de Patologia Dual 08760 MARTORELL 

47 GRACARE 08221 TERRASSA 

48 Hospital Clínic. Hospital de dia de Malalties Neurològiques  08001 BARCELONA 

49 Hospital Clínic. Psquiatria de l'Adult 08001 BARCELONA 

50 Hospital Comarcal Ssant Jaume de Calella (CSMS) 08370 CALELLA 

51 Hospital de Dia Sant Jordi (CST) 08224 TERRASSA 

52 Hospital de l’Esperança. Parc de Salut Mar 08024 BARCELONA 

 

53 

Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau 

Servei de Medicina Física i Rehabilitació 

08025 BARCELONA 

54 Hospital de  Mataró (CSM) 08304 MATARÓ 

55 Hospital de Mollet 08100 MOLLET DEL VALLÈS 

56 Hospital de Palamós 17230 PALAMÓS 

57 Hospital de Sant Andreu. Fundació Sòciosanitària de Manresa 08240 MANRESA 

58 Hospital de Sant Joan de Dèu Esplugues de Llobregat 08034 ESPLUGUES DE 

LLOBREGAT 

59 Hospital de Sant Llàtzer (CST) 08221 TERRASSA 

60 Hospital de Santa Maria de Lleida Hospital de Dia 

(Gestió de Serveis Sanitaris-GSS) 

25198 LLEIDA 

61 Hospital de Terrassa (CST) 08227 TERRASSA 

62 Hospital Germans Trias i Pujol. Unitat de Geriatria. (ICS) 08916 BADALONA 

63 Hospital Germans Trias i Pujol. Unitat de 

Neurològia (ICS) 

08916 BADALONA 

64 Hospital Joan XXIII 43007 TARRAGONA 

65 Hospital Sant Joan de  Déu de Palma de Mallorca 07007 PALMA DE 

MALLORCA 
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66 Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca 07198 PALMA DE MALLORCA 

67 Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca. Hopistal de dia. 

Psiquiatria 

07198 PALMA DE MALLORCA 

68 Hospital Universitàri Arnau de Vilanova 25198 LLEIDA 

69 
 
Hospital Universitàri de Bellvitge (ICS) 

08907 HOSPITALET DE 

LLOBREGAT 

70 Hospital Universitàri Mútua de Terrassa. Hopsital de dia 

d’adolescents  

08221 TERRASSA 

71 Hospital Universitàri Mútua de Terrassa. Unitat de Subaguts 08221 TERRASSA 

72 Hospital  Universitàri Vall d’Hebron Hospital de 

Traumatologia i Rehabilitació 

08035 BARCELONA 

73 Institució Balmes 08830 SANT BOI DE 

LLOBREGAT 

74 Mutuam Residencial AIDAR SL 08018 BARCELONA 

75 Parc de Salut Mar Centre Dr. Emili Mira (Recinte 

Torribera) 
08921 SANTA COLOMA DE 

GRAMANET 

76 Parc Sanitari Pere Virgili 08023 BARCELONA 

77 Parc Sanitari Sant Joan de Dèu. Centre de Rehabilitació 

Comunitària Numáncia (Abans Poble Sec) 

08029 BARCELONA 

78 Parc Sanitari Sant Joan de Dèu. Centre de Rehabilitació 

Comunitària de Dia Cerdanyola 

08290 CERDANYOLA 

79 Parc Sanitari Sant Joan de Dèu. PSI Barcelona 08003 BARCELONA 

80 Parc Sanitari  Sant Joan de Dèu. PSI Cerdanyola- Ripollet-

Montcada 

08290 CERDANYOLA 

81 Parc Sanitari  Sant Joan de Dèu. Servei de Rehabilitació 

Psiquiàtrica Intensiva (SERPI) 

08830 SANT BOI DE 

LLOBREGAT 

82 Parc Sanitari Sant Joan de Dèu. Serevi d'Inserció Laboral (SIL) 08950 ESPLUGUES DE 

LLOBREGAT 

83 Parc Sanitari Sant Joan de Dèu. Unitat de Subaguts. 08830 SANT BOI DE 

LLOBREGAT 

84 PRYTANIS Hospitalet. Centres Assistencials 08902 HOSPITALET DE 

LLOBREGAT 

85 PRYTANIS Sant Boi. Centres Assistencials 08830 SANT BOI DE 

LLOBREGAT 
 

86 
QUVITEC Centre d'Ajudes Tècniques, S.L. 08030 BARCELONA 

87 Residència Assistida i Centre de Dia Fontflorida (MUTUAM) 08004 BARCELONA 

88  
Residència Collblanc Torrassa (CSI) 

08903 HOSPITALET DE 

LLOBREGAT 

89 Residència  de Gent Gran de Sant Llorenç Savall (ICASS) 08212 SANT LLORENÇ 

SAVALL 

90 
 
Residència de Gent Gran Santa Coloma (ICASS) 

08924 SANTA COLOMA DE 

GRAMANET 

91 Residència de Gent Gran Terrassa (Mossèn Homs) (ICASS) 
 
08227 TERRASSA 

92  
Residència Francisco Padilla (CSI) 

08906 HOSPITALET DE 

LLOBREGAT 

93 Residència GEROINNOVA 08004 BARCELONA 

94 Residència i Centre de Dia Feixa Llarga "Laia Gonzalez" 

(ICASS) 

08907 HOSPITALET DE 

LLOBREGAT 
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95 Residència l'Aurora 08224 TERRASSA 

96 Residència  Llar Unnim. Fundació Privada President Torres 

Falguera 

 
08225 TERRASSA 

97 Residència  Olivaret-Eixample  08010 BARCELONA 

98 Residència Poble Nou. Fundació Vallparadís 08019 BARCELONA 

99 Residència Santa Rosa 08100 MOLLET DEL VALLÈS 

100 Sabadell Gent Gran. Corporació Parc Taulí 08207 SABADELL 

101 Sanitas Residencial Les Corts 08014 BARCELONA 

102 Sanitas Residencial  Provença 08025 BARCELONA 

103 SAR QUAVITAE Can Buxeres 08906 HOSPITALET DE 

LLOBREGAT 

104 SAR QUAVITAE La Salut Josep Servat 08024 BARCELONA 

105 Servei den Rehabilitació Comunitària de les Corts (Centre 

d'Higiene Mental Les Corts) 

08029 BARCELONA 

106 Servei den Rehabilitació Comunitària  de Rubí (CST) 08191 RUBÍ 

107 Servei den Rehabilitació Comunitària  de Sarrià - Sant Gervasi 

(Centre d'Higiene Mental Les Corts) 

08017 BARCELONA 

108 Servei den Rehabilitació i Hospital de Dia  d'Adolescents 

les Corts i Sarrià-Sant Gervasi 

(Centre d'Higiene Mental Les Corts) 

08029 BARCELONA 

109 Servei den Rehabilitació. Fundació Vallparadís 08221 TERRASSA 

110 Set Sentits. Centre de Desenvolupament Infantil 08402 GRANOLLERS 

111 Unitat d'Estimulació Neurològica 08035 BARCELONA 

112 Verdisseny Manipulats, S.L. Centre Especial de Treball 08227 TERRASSA 
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15. Material divulgatiu i recull de premsa. 
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UN PASSEIG BREU PER LA HISTÒRIA DE L’ EUIT 
 
 
 

L’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), té 

els seus origens a principis del segle XX quan, a les epidèmies de tifus al 1914, 

de grip al 1916 i al 1918, es va sumar el desembarcament a Espanya dels ferits 

de la guerra del Marroc, amb el que l’administració és veia impotent per 

resoldre els problemes sanitaris del país i donar atenció a les necessitats dels 

malalts. 
 

A l’Estat espanyol, en aquells anys, la formació de les infermeres es realitzava 

a hospitals i cases de socors, de forma no reglada i atomitzada, i és en aquest 

context en el que Creu Roja organitza el cos de Dames Infermeres. Fou la reina 

Victoria Eugènia qui, com a cap suprema d’aquest cos, va potenciar l’inici de la 

formació oficial de les infermeres. 
 

 
 

Imatge d’un quiròfan. 
 

 

L’any 1916 s’edita el Reglament per desenvolupar una formació bàsica, aprovat 

pel Ministerio de Guerra. Al 1918 s’inicia el primer curs a les dependències de 

l’Hospital Clínic, amb un programa de 35 lliçons que, al 1920, ja en el nou 

hospital de la Creu Roja de Barcelona, s’amplia a 2 anys d’estudis acadèmics, 

completant la formació d’infermeres professionals. 
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L'EUIT INICIA LA CAPTACIÓ DE FUTURS ESTUDIANTS 
 
 

L'EUIT (Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia ocupacional de Terrassa) 

posa en  marxa diferents accions contemplades al seu Pla de Màrqueting, 

dissenyades amb l’objectiu d’atreure futurs estudiants. 
 

Aquest pla, que consta d’una sèrie d’accions i activitats divulgatives sobre els 

estudis de grau d'Infermeria i Teràpia Ocupacional, ha representat una 

ampliació de les activitats ja realitzades en anys anteriors, a més d’una 

actualització dels diferents materials divulgatius. 
 

Fins ara, les activitats divulgatives s’han concentrat en els mesos de febrer i 

març, i s’han utilitzat diferents tipologies d’activitats: la xerrada participativa 

realitzada al campus de la UAB, a diferents instituts i escoles de secundaria 

(IES) del Vallès Occidental i de comarques de Lleida; el contacte telefònic i la 

divulgació de publicitat a diferents IES de Barcelona ciutat, seleccionats amb 

criteris de segmentació poblacional; i la divulgació publicitària via correu 

electrònic a escoles i instituts de formació professional en el camp social i de 

salut del Vallès Occidental. 
 

D’altra banda, durant els dies 13 al 17 de març, l’EUIT ha estat present al Saló 

de l’Ensenyament organitzat per la Fira de Barcelona, amb la participació activa 

d’estudiants i docents per donar a conèixer els estudis de grau. Durant aquests 

dies hi ha hagut una alta afluència d’estudiants i s’ha pogut constatar l’interès 

dels mateixos en dur a terme els estudis oferts per l’EUIT, amb prop de 200 

estudiants registrats i interessats en una possible matriculació pel curs vinent. 

 

 

Imatge de l’espai de l’EUIT al Saló de l’Ensenyament. 



 

 

 
 

 
 

 

JORNADA DE PORTES OBERTES A LA EUIT 
 
 

L’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) va 

celebrar, el passat 7 de maig, la I Jornada de Portes Obertes als futurs 

estudiants del Grau d’Infermeria i el Grau de Teràpia Ocupacional. 
 

A les diferents sessions informatives, que es van dur a terme tant al matí com a la 

tarda, van assistir una quarantena d’alumnes que es van interessar pels 

estudis universitaris que imparteix l’escola. 
 

Després de la sessió informativa general, i les específiques sobre cada titulació, 

els assistents van participar en tallers de cada especialitat organitzats pels 

mateixos alumnes de l’escola. La jornada va concloure amb una visita guiada 

al recinte universitari. 
 
 
 

 
 

Presentació de la directora de l’EUIT, Montse Comellas.  
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 1 

Els  24  becaris  de  l’EUIT  inicien  la  seva  tasca  gràcies  al 
programa  de beques i ajuts interns. 

 
 

Les  beques adjudicades han estat per la  realització de les següents 

activitats: 
 
 
 

BECA MATÍ TARDA 

Biblioteca 

EUIT 
2 2 

Informàtic

a EUIT 
2 2 

Tallers CST 1 1 

PAS (suport al personal 

d’administració i serveis) 
1 1 

Suport a la titulació Infermeria 1  

Suport a la titulació de 

teràpia ocupacional 
1  

CST (activitats de suport) 2 2 

Suport 

Docent 
3 3 
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información@euit.fdsll.cat 
C/ de la Riba, 90-08221 Terrassa Barcelona 

T. 937837777/ F. 93 7317147 
www.euit.fdsll.cat 

 

https://www.facebook.com/euit.terrassa?fref=ts 
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