
 

NORMATIVA D’ADJUDICACIÓ DE PLACES DE CONTRAPRESTACIÓ DE TERÀPIA 

OCUPACIONAL 

 

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

centres, amb qui manté un conveni de pràctiques, la possibilitat que els professionals de la 

pràctica que col·laboren en formar els nostres estudiants facin formació continuada gratuïta 

mitjançant els cursos de contraprestació.  

Aquells centres que mantinguin un conveni de pràctiques actiu amb l’EUIT, i prioritàriament 

els que hagin acollit estudiants de pràctiques de teràpia ocupacional de l’EUIT el curs 

anterior, podran obtenir contraprestació formativa de teràpia ocupacional. 

Durant el mes de novembre, els terapeutes ocupacionals que hagin estat “tutors de la 

pràctica” durant el curs acadèmic anterior, així com aquells que malgrat haver-se ofert com 

a tutors, no hagin tingut estudiants, rebran informació sobre els programes formatius de 

contraprestació pel proper any, amb les dates de sol·licitud específiques de cada un dels 

cursos.  

El terapeuta ocupacional realitzarà la sol·licitud de contraprestació mitjançant el qüestionari 

d’inscripció que s’habilitarà a la web de l’EUIT per cada formació. En el següent enllaç es 

poden consultar els cursos de formació continuada oferts com a contraprestació:   

http://euit.fdsll.cat/contraprestacio/ 

El període de sol·licitud de places de contraprestació s’obrirà un mes abans de l’inici de la 

formació i es tancarà en el moment que les places estiguin cobertes o màxim 2 setmanes 

abans de l’inici del curs.  

El fet de sol·licitar una plaça de contraprestació no comportarà mai l’acceptació de facto de 

la mateixa. 

Criteris d’adjudicació d’una plaça de contraprestació: 

1. El terapeuta ocupacional haurà d’haver estat “tutor de la pràctica” durant el curs 

acadèmic anterior. 

2. Se seguirà un rigorós ordre d’inscripció. 

3. Un cop finalitzat el període d’inscripció, si queden places vacants, s’adjudicaran a 

aquells terapeutes ocupacionals de centres amb conveni de pràctiques amb l’EUIT, 

que malgrat haver-se ofert com a tutors, no han rebut estudiants. Cal que s’hagin 

inscrit en el període de sol·licitud obert pel curs en el que estiguin interessats.  

http://euit.fdsll.cat/contraprestacio/


 

Penalització en l’adjudicació d’una plaça de contraprestació: 

L’anul·lació de la inscripció després del període de tancament o el fet de no 

presentar-se al curs sense justificació documentada penalitzarà la persona inscrita, 

per la qual cosa no podrà gaudir de la contraprestació en el mateix any ni el següent. 

Dues setmanes abans de l’inici del curs de contraprestació, el sol·licitant de la plaça rebrà la 

confirmació de la seva inscripció per part de la Secretaria de Formació Continuada. 
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