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I Beca Dra. Silvia Sanz Victoria de Recerca 

en Teràpia Ocupacional 
 

Bases de la convocatòria 

 

1. Presentació 

La Fundació per la Docència Sant Llàtzer que inclou l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia 

Ocupacional de Terrassa (EUIT), adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, convoca la 

Beca Dra. Silvia Sanz Victoria per al foment de la investigació en Teràpia Ocupacional. 

La beca té com a objectiu mantenir el record i retre homenatge a la Dra. Silvia Sanz Victoria, qui 

ens va deixar el 17 de maig de 2018, després de 10 anys com a docent a l’EUIT. La trajectòria 

de la Dra. Silvia Sanz Victoria va estar marcada per la seva inquietud al voltant dels problemes 

de les persones i el desenvolupament de la Teràpia Ocupacional, així com per la seva dedicació 

i interès per l'aprenentatge dels / les estudiants.  

Aquesta beca pretén donar continuïtat al seu llegat, a la seva trajectòria i a les seves aportacions 

al desenvolupament de la disciplina de Teràpia Ocupacional. 

2. Aspectes generals 

La present convocatòria s'adreça a projectes d'investigació en Teràpia Ocupacional que 

impliquin persones, col·lectius i comunitats.  

La beca és anual i s'assigna a dos projectes seleccionats, un per cadascuna de les següents:  

• Categoria A: Projecte en el qual el/la investigador/a principal sigui terapeuta 

ocupacional.  

• Categoria B: Projecte en el qual el/la investigador/a principal sigui un estudiant de 4t 

curs (o últim curs) dels estudis de Teràpia Ocupacional.  
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Podran optar a la beca els projectes individuals o de grup originals que no hagin estat publicats. 

La durada màxima per al desenvolupament del projecte haurà de ser de 12 mesos.  

Cadascun dels projectes seleccionats obtindrà una ajuda econòmica de 1.500 euros.  

El període de presentació de projectes serà del 17 de maig al 30 de juny de 2019. Les sol·licituds 

presentades fora d’aquest termini no s'acceptaran. 

3. Requisits dels projectes 

Els projectes han d'estar relacionats amb alguna de les tres línies d'investigació que la Dra. Silvia 

Sanz Victoria estava desenvolupant:  

1. Drets de ciutadania i diversitat funcional.  

2. Teràpia Ocupacional basada en la comunitat.  

3. Teràpia Ocupacional amb perspectiva de gènere.  

Per a més informació sobre les línies de recerca, veure document adjunt sobre el marc 

conceptual de cada línia.  

A més, els projectes han de complir les següents condicions:  

• Ser propostes originals. 

• Incorporar aspectes innovadors.  

• Incloure la perspectiva de gènere com a eix transversal en les tres línies d'investigació.  

• Estar presentats en català o castellà. 

4. Requisits de les persones sol·licitants 

La persona sol·licitant ha de complir les següents condicions:  

• Ser una persona física de qualsevol nacionalitat. Per tant, no podran concórrer a la 

convocatòria persones jurídiques, associacions, comunitats, o grups de sol·licitants sota 

cap altre tipus de fórmula associativa.  

• Ser el/la investigador/a principal.  

• A la categoria A, ser titulat/da en Teràpia Ocupacional. Per optar a la categoria B, ser 

estudiant de 4t curs (o últim curs) dels estudis de Teràpia Ocupacional. 
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5. Presentació de projectes 

Els projectes s'hauran de presentar a través de la pàgina web de l'EUIT http://euit.fdsll.cat/es/.  

A la secció de la pàgina web 'Investigació, presentació i projecte' es troben les instruccions 

detallades per emplenar la sol·licitud. El procediment inclou presentar la següent 

documentació:  

• Proposta del projecte d'acord amb el formulari facilitat a la pàgina web.  

• Currículum vitae de cadascuna de les persones de l'equip investigador. A més dels 

mèrits acadèmics i científics, es pot fer constar la implicació en l'activisme social en clau 

de reivindicació de drets personals i/o de ciutadania per a col·lectius amb diversitat 

funcional.  

• Per optar a la categoria A, títol acadèmic acreditatiu de Teràpia Ocupacional. Per optar 

a la categoria B, expedient acadèmic que asseguri haver aprovat el 75% dels crèdits. 

• Informe favorable del comitè d'ètica si el tipus de recerca ho requereix.  

• Carta de consentiment signada per les persones responsables del centre, de la 

comunitat o de l'entitat on es desenvoluparà el projecte.  

• Document emplenat sobre l'enviament d'informació d'acord amb la Llei Orgànica de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

6. Avaluació dels projectes 

L'avaluació dels projectes es durà a terme un cop finalitzat el termini d'enviament de projectes 

d'acord amb els criteris establerts en la rúbrica d'avaluació disponible a la pàgina web de l'EUIT. 

Es valorarà:  

• La coherència i rigor.  

• La originalitat i creativitat de la proposta i/o metodologia.  

• L'interès social i adequació a les bases de la beca d'investigació.  

• La sostenibilitat i factibilitat.  

• L'impacte social i de gènere del projecte.  

• La participació de la població diana en el disseny, implementació i/o avaluació del 

projecte. 
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7. Procés d’avaluació, selecció i resolució 

Un cop finalitzat el període de presentació de projectes, el comitè científic de la beca revisarà 

que les sol·licituds compleixen els requisits establerts en el punt 4 i 5 per a les persones 

sol·licitants i els projectes.  

El comitè científic enviarà cada projecte a dos persones expertes que actuaran com a 

avaluadors externs, que mitjançant un procés de revisió anònim, puntuaran el projecte d'acord 

amb una rúbrica d'avaluació.  

Els projectes avaluats seran seleccionats per un jurat compost per:  

• Una persona representant del comitè científic de la beca.  

• La Cap de Titulació de Teràpia Ocupacional de l’EUIT, que actuarà com a presidenta.  

• La persona representant de recerca del Consell Acadèmic de l'EUIT.  

Es considerarà vàlida la presa de decisió per majoria simple. 

8. Comunicació de la resolució 

Durant el mes d'octubre de 2019 es farà pública la resolució de la beca a través de la pàgina 

web de l'EUIT http://es.euit.fdsll.cat/. Es comunicarà per correu electrònic la resolució als/les 

investigadors/es principals dels projectes seleccionats. S'oficialitzarà l'entrega de la beca en un 

acte públic a l’EUIT que tindrà lloc al voltant del 19 de novembre de el 2019. 

9. Pagaments i seguiment dels projectes 

La quantia de la beca es distribuirà en dos pagaments, cadascun del 50%, un a l'inici del 

desenvolupament del projecte i un altre al cap de 12 mesos.  

Per rebre el segon pagament, el/la investigador/a principal haurà de presentar un informe de 

resultats. 

10. Interpretació i aplicació de las bases 

El comitè científic es reserva el dret de:  

• Prendre les decisions que consideri convenients en la seva condició d'últim responsable 

del bon desenvolupament de la convocatòria.  
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• Aplicar qualsevol canvi en aquestes bases que ajudi a millorar la consecució dels 

objectius de la beca d'investigació  

• Sol·licitar informació i/o documentació addicional a qualsevol de les persones 

sol·licitants en les fases prèvies o posteriors a la resolució de la convocatòria.  

• Modificar, ampliar, reduir, suspendre o cancel·lar la convocatòria sense avís previ per 

qualsevol raó no imputable a l'organització. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


