
 

 

 
CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA  

DE PROFESSORAT ASSOCIAT DE PRÀCTIQUES  
 

Terrassa, a 05/05/2021 
 
 
L’EUIT està en procés d’un canvi de model en la docència i la gestió de les pràctiques del Grau 
en Infermeria i per aquest motiu convoca 4 places de professorat associat pel curs 2021-22. 
 
Perfil de la candidatura: 
Infermeres/rs que vulguin implicar-se en la docència pràctica d’estudiants del Grau en 
Infermeria, que tinguin il·lusió i /o motivació per integrar-se a l’equip de professors/res de l’EUIT. 
 
Requisits:  

- Títol de Diplomat/da o Grau en Infermeria.  

- Títol de Màster Oficial Universitari 

- Estar treballant com infermer o infermera assistencial 

- Disponibilitat per compaginar assistència i docència 

- Sistema de transport propi per desplaçaments inter-centres.     

Es valorarà: 

- Formació específica en àmbits assistencials relacionats amb la pràctica dels estudiants 

- Experiència docent universitària 

- Experiència docent amb estudiants de pràctiques com a professorat col·laborador de 

l’EUIT 

- Experiència docent en l’àmbit professional 

- Ser exestudiant de l’EUIT o l’EU Creu Roja 

 
Funcions específiques: 
 
Desenvoluparà activitats docents i d’organització relacionades amb assignatures pràctiques, 
com ara: 

- Coordinació directe d’una de les assignatures pràctiques  

- Seguiment del desenvolupament de la pràctica de l’estudiant. 

- Suport tutorial en la realització dels treballs de pràctica i correcció dels mateixos. 

- Gestió d’incidències de la pràctica (estudiants, tutores de la pràctica, etc.) i altres 

tasques de gestió que se’n derivin. 

- Etc. 

 
Així mateix, haurà de: 

- Realitzar activitats de suport al procés d’avaluació en altres assignatures no pràctiques 

de forma puntual. 

- Assistir a reunions de coordinació pràctica i/o altres reunions de coordinació on sigui 

convocat/da. 

- Assistir a la formació a la que sigui convocat/da. 



 

 
 
S’ofereix:  
 

- Contracte de professorat associat en jornada d’entre el 30 i el 35% del 1/9/2021 al 
31/08/2022  i renovable anualment si l’avaluació és positiva. 

- Possibilitat de torn: mati, tarda o lliscant. 
- Distribució horària variable dins del torn en funció dels períodes de pràctiques dels 

estudiants i de les activitats a desenvolupar 
- Retribució segons categoria N5 del PDI  del conveni laboral de l’EUIT. 
- Formar part de l’equip de professorat de l’EUIT. 
- Formació específica en sessions de treball  

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Data màxima de presentació de currículums: : 25 maig 2021 
 
Enviar carta de motivació, i currículum vitae a Sr. Higini López  (Cap d’Administració): 
higinilopez@euit.fdsll.cat 
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