


III JORNADA ADEIC

12/3/18
Jornada organitzada conjuntament pels 
estudiants de les quatre universitats: 
Lleida, Sant Pau, UIC i EUIT. Aquest any es 
va escollir la seu de l'EUIT amb motiu de la 
celebració del seu centenari. La jornada 
dóna a conèixer experiències de treball 
infermer diferents de les convencionals, 
que amb la participació activa de les 
infermeres/rs estan ajudant a transformar 
el sistema sanitari.

WWW.ADEIC.NET
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FESTA CAMPUS SANT JORDI

23/4/18
Els estudiants organitzen un recull d'activitats i 
parades al pati de l'escola: venda de roses i 
galetes, taules d'Associacions i ONG, taller de 
couch a càrrec de la colla castellera Bergans, del 
Campus Universitari La Rosa Poética i com a 
cloenda, es donarà a conèixer la cançó de l'Euit, 
interpretada en llenguatge de signes per persones 
amb baixa audició. Es tracta d’un projecte 
innovador que va més enllà de la marca d’imatge 
gràfica i visual, que aposta per sumar una altra 
identitat en “so musical”, com no podia ser d’una 
altra manera, en una escola on s'estudia la 
inclusió i la capacitat diversa.
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CONFERENCIA NACIONAL
DE DECANOS DE TERAPIA OCUPACIONAL

25/5/18
La Conferencia Nacional de Decanos de Terapia 
Ocupacional, té per objectiu treballar al voltant 
dels continguts de la titulació, la necessitat de 
creació de l’Àrea de Coneixement, la 
participació en organismes internacionals en 
educació superior en TO i el desenvolupament 
de la investigació científica.

Al igual que la Jornada de l'ADEIC, la ubicació 
s'ha escollit a l'EUIT, amb motiu de la 
celebració del seu centenari.
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EXPOSICIÓ
DE MATERIAL HISTÒRIC

30/6 FINS EL 16/12
Recorregut per els cents anys d’ història de la 
formació en Infermeria i els 25 anys de formació  
de la Teràpia Ocupacional.

Un llegat històric que va néixer a Barcelona a 
principis del segle XX de la mà de la Creu Roja i, 
que el 2012 va ser traspassat a la Fundació per a 
la Docència Sant LLàtezer (FdSLL). 

Volem retre homenatge a la aportació social i 
sanitària que ha fet l’Escola al llarg d’aquest segle.  

 
Ubicació:
Casa Mariano Ros
Carrer Esglèsia,15-17, 08221 Terrassa 



ACTE CENTRAL
COMMEMORATIU

26/10/18
Acte commemoratiu adreçat a les 
institucions i persones que en algun 
moment de la seva història han estat 
vinculades a la universitat.



PROJECCIÓ PEL·LÍCULA

Novembre/18
Recorregut per la historia de la Teràpia 
Ocupacional mitjançant la projecció, en sala de 
cinema, d’una pel·licula que mostra la trajectòria 
d’aquesta disciplina, dedicada a formar 
professionals preparats per a valorar, diagnosticar, 
identificar,  prevenir i tractar problemes 
relacionats amb l’ocupació (autocura, 
productivitat i oci) de les persones, famílies o 
grups , afectats per un problema de salut que 
interfereix directament en el seu grau 
d’autonomia.
Posteriorment hi haurà una taula debat d’experts 
en el tema.
 



PER A MÉS INFORMACIÓ

informacio@euit.fdsll.cat
C/ de la Riba, 90 I 08221 Terrassa I BARCELONA

T. 93 783 77 77
www.euit.fdsll.cat
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