
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripcions 

Podeu inscriure-us gratuïtament mitjançant 

l’enllaç: 

https://docs.google.com/a/euit.fdsll.cat/forms/

d/1Ow9Ks12cKPByAg1mp7EFvMDqYskHsHSlX_

DbPaEtPUo/viewform 

 

(Aforament limitat) 

 

Procés de presentació de treballs 

Enviar ABSTRACT (en plantilla adjunta) a: 

actescientífics@euit.fdsll.cat 

Data límit de presentació:  08/01/2014 

Data de resolució: 24/01/2014 
 

Secretària Tècnica 

Cèlia Oliva (Unitat d’atenció a l’estudiant) 

 

Comitè Organitzador 

Escola 

Montserrat Comellas  

Roser Pérez  

Jessica Garrido 

Helena Roig  

Cèlia Oliva  

Estudiants 

Camila Forero  

Susana Gómez  

Isak Riu  

 

Comitè Científic (Docents EUIT) 

Adelina Garcia  

Betsabé Méndez,  

Elisabet Capdevila 

Helena Roig 

Jessica Garrido 

Loreto González  

Montse Comellas  

Nuria Codern 

Rafa Llorens 

Raül Vernet 

Roser Pérez 

 

 

 

 

I Jornada de l’EUIT 

 “Compartint aprenentatges” 

 

11 de febrer de 2014 

Sala Joan Costa Roma 

Hospital de Terrassa  

 

 

 

 

                 

 

L’EUIT com a centre universitari  

dedicat a la formació de professionals 

de la salut, vol potenciar la 

transferència del coneixement entre 

els estudiants de diferents cursos i de 

diferents titulacions, així com 

potenciar el pensament i raonament 

crític, l’aplicació de la metodologia 

científica i la integració de la teoria en 

la pràctica.                      

La Jornada de l’EUIT, es constitueix 

com una activitat acadèmica de 

caràcter científic dedicada a 

compartir, aprendre i debatre treballs, 

reflexions, projectes i experiències 

entre els estudiants del Grau 

Universitari, i es centrarà en la 

presentació de l’activitat del curs 

2012-2013. 

En aquesta primera Jornada, hi haurà 

un espai de temps reservat a fer 

entrega dels diplomes als estudiants 

diplomats que van finalitzar els seus 

estudis dins del període 2011-2013. 

 

Objectiu: Compartir experiències 

d’aprenentatge en la formació del 

Grau i fomentar un espai de debat i 

intercanvi entre ambdues titulacions.  

Dirigida: A tots els estudiants de 

l’EUIT 

 

https://docs.google.com/a/euit.fdsll.cat/forms/d/1Ow9Ks12cKPByAg1mp7EFvMDqYskHsHSlX_DbPaEtPUo/viewform
https://docs.google.com/a/euit.fdsll.cat/forms/d/1Ow9Ks12cKPByAg1mp7EFvMDqYskHsHSlX_DbPaEtPUo/viewform
https://docs.google.com/a/euit.fdsll.cat/forms/d/1Ow9Ks12cKPByAg1mp7EFvMDqYskHsHSlX_DbPaEtPUo/viewform
mailto:actescientífics@euit.fdsll.cat


 

 

08,30 Registre i lliurament  

de documentació 

 

09,00 Inauguració  

Dr. Pere Vallribera 

Director Gerent Grup CST 

Dr. Eduard Escrich 

Delegat del rector de la UAB a l’EUIT 

Montserrat Comellas 

Directora de l’EUIT 

 

09,15 Conferència 

 “El treball científic dels professionals de la 

Salut. Un diàleg a partir del Treball de Fi del 

Grau (TFG)” 

Presentació: Montserrat Comellas, directora de 

l’EUIT.  

A càrrec de: 

Núria Codern, professora titular del Grau en 

Infermeria, coordinadora  del TFG i coordinadora 

de 4t curs. 

Silvia Sanz, professora titular del Grau en Teràpia 

Ocupacional i coordinadora del TFG curs 2012-

2013. 

 

 

 

  

 

09,45 Taula Rodona: Treballs de Fi del Grau 

Objectiu: presentar els TFG millor avaluats 
del curs  

Ponents: estudiants del Grau en Infermeria i del 
Grau en Teràpia Ocupacional. 

Moderadora: Guadalupe Sánchez, professora 
titular, coordinadora del TFG del curs 2012-2013 i 
coordinadora de titulació del Grau en Infermeria. 

11,00 Coffee-break 

11,30 Taula Rodona. Treballs reflexius i 

d’intervenció 

Objectiu: Presentar treballs realitzats en els 
cursos de 1r, 2n, 3r 

Ponents: estudiants del Grau en Infermeria i del 
Grau en Teràpia Ocupacional. 

Moderadora: Elisabeth Capdevila, professora 

titular i coordinadora de 2n. curs del Grau en 
Teràpia Ocupacional. 

13,00 – 14,00  Exposició i Defensa de 
Pòsters  - Seminaris 1 i 4 
 
13,00 Lliurament de diplomes als 

estudiants de diplomatura que van finalitzar 

els estudis dins del període 2011-2013 

Sra. Josefina Soler 
Presidenta de la Fundació per a la Docència Sant 
Llàtzer 
Dr. Pere Vallribera 
Director Gerent Grup CST 
Dr. Eduard Escrich 
Delegat del Rector de la UAB a l’EUIT 
Montserrat Comellas 
Directora EUIT 
 

14,00 – 15,00  Espai de dinar 

 

 

 

 

 

15,00 Registre i lliurament  

de documentació 

 

15,30 Taula rodona. Estudi de casos en els 

pràcticums 

 

Objectiu:  Presentar casos relacionant 
teoria i pràctica 

Ponents: estudiants del Grau en Infermeria i del 

Grau en Teràpia Ocupacional. 

Moderadora: Montse Masip, professora titular i 
coordinadora de pràcticums del Grau en 
Infermeria 

16,30 Taula rodona. Experiències 

vinculades a la pràctica 

Objectiu: Exposar experiències viscudes  
durant el procés de desenvolupament de les 
pràctiques. 

Ponents: estudiants del Grau en Infermeria i del 

Grau en Teràpia Ocupacional. 

Moderadora: Betsabé Méndez, professora 

titular i coordinadora de pràcticums del Grau en 

Teràpia Ocupacional 

17,30 Tancament i entrega de certificats  

Tancament a càrrec de: 
Cristina Rodriguez, professora titular  i 
coordinadora de la titulació del Grau en Teràpia 
Ocupacional 
 
Durant els dies posteriors a la Jornada 
rebreu  els certificats d’assistència via 
correu electrònic, juntament amb una 
enquesta de satisfacció on-line, que 
agrairem que complimenteu.  

          

Programa matí 

 

Programa matí 

 

 

Programa tarda 

 

 

 


