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CONVOCATÒRIA DE TUTORS ACADÈMICS DE TERÀPIA OCUPACIONAL 
 

Terrassa, a 05 de novembre de 2018 
 
 
Nom de la convocatòria: TUTORS/RES ACADÈMICS/QUES DE PRÀCTICUM DE  
TERÀPIA OCUPACIONAL 
 
L’EUIT, necessita ampliar places de professorat per tutoritzar pràctiques en el Grau de Teràpia 
Ocupacional. 
 
Perfil dels candidats/tes. 
 
Terapeutes Ocupacionals que vulguin implicar-se en la docència pràctica d’estudiants de Grau 
en Teràpia Ocupacional, que tinguin motivació per a ser professors/res de l’EUIT en el projecte 
docent de pràcticums i es comprometin a seguir la formació específica per a tutors/res 
acadèmics/ques que ofereix l’EUIT. 
 
Requisits:  

- Títol de Diplomat o Grau en Teràpia Ocupacional  

- Experiència en salut mental 

- Disponibilitat en horari de mati  

 

Es valorarà: 

- Llicenciatura i/o Títol de Màster universitari (oficial) 

- Experiència docent amb estudiants de pràctiques i/o d’altres 

- Ser ex-estudiant de l’EUIT o l’EU Creu Roja 

- Haver realitzat el curs de formació de tutors de la pràctica organitzat per l’EUIT 

 

S’ofereix: 
 

- Formar part de l’equip de professorat de l’EUIT 
- Formació orientada a tutors/res acadèmics/ques 
- Reconeixement docent per l’aportació realitzada 

 
Funcions específiques: 
 

 Mantenir una relació de coordinació amb la persona responsable de la coordinació del 

pràcticum a l’EUIT (Coordinadora de Pràcticums i coordinadora d’assignatura) 

 Mantenir una relació de coordinació amb la responsable docent del centre  

 Fer el seguiment de l’assoliment de competències amb el/la tutor/a de la pràctica 

 Donar orientació a l’estudiant en els treballs que ha de realitzar durant la pràctica 

 Donar suport a la terapeuta ocupacional tutor/a en l’avaluació del estudiant 

 Vetllar per la resolució d’incidències durant el desenvolupament de les pràctiques  

 Assistir i participar a les reunions de professorat tutor de l’EUIT 
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 Assistir i participar en les sessions i cursos de formació continuada adreçats als 

tutors/res acadèmics/ques i tutors/es de la pràctica de l’EUIT. 

 
 
Remuneració, reconeixement i avaluació 
 
La vinculació amb l’EUIT serà com a professor/a col·laborador/a 
 
La remuneració serà en funció del nombre d’estudiants tutoritzats segons les taules retributives  
de l’EUIT. 
 
Al finalitzar el curs rebrà un certificat docent per la col·laboració com a tutor/a acadèmic/a. 
 
Anualment des de la coordinació de titulació de grau i de pràcticums es realitza una avaluació 
de l’activitat docent del curs. 
 
Aquesta relació professional té caràcter anual renovable. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Data màxima de presentació de currículums: 20 de novembre de 2018 
 
Enviar carta de motivació, i currículum vitae a: Yolanda Dalmau (Secretaria de Direcció) 
yolandadalmau@euit.fdsll.cat 
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