
 

 

 
CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE PROFESSOR/A 

 
Terrassa, a 20/05/2022 

 
 

L’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) necessita cobrir 
una plaça de professor/a en el Grau d’Infermeria. 
 
Perfil de la candidatura: 
 
Es cerca un/a professor/a per integrar-se en l’equip docent del Grau en Infermeria amb 
experiència i formació acreditada en infermeria materno-infantil. 
 
 
Requisits:  

- Títol de Grau en Infermeria o Diplomat/da en Infermeria 

- Títol de doctor/a. 

- Experiència professional en l’àmbit materno-infantil. 

 

Es valorarà: 

- Titulació complementària de especialitat pediàtrica i/o especialitat de llevadora o bé 

universitària en l’àmbit materno-infantil. 

- Experiència professional en pediatria, llevadora o àmbit materno-infantil 

- Experiència docent universitària. 

- Avaluació positiva per ANECA o AQU. 

- Experiència en recerca.  

- Experiència docent amb estudiants de pràctiques. 

 
Funcions específiques de docència: 
 

• Planificar i impartir la docència de l’assignatura Cures Infermeres en la Infància, 
l’Adolescència i a la dona (cures infermeres materno-infantil)  (3r curs del Grau en 
Infermeria)  

• Planificar i impartir la docència d’assignatures afins. 

• Coordinar i vetllar pel correcte desenvolupament de l’activitat docent i de l’avaluació 
d’aquesta assignatura. 

• Gestionar les incidències associades al desenvolupament  de l’activitat docent. 

• Desenvolupar les accions del pla tutorial generals que corresponen a la coordinació de 
l’assignatura. 

• Participar en la docència i/o coordinació d’altres assignatures relacionades. 

• Formar part de l’equip de professorat d’infermeria titular del Grau en Infermeria. 

• Proposar les accions de millora oportunes a coordinació de curs i/o de titulació. 
 

 
 



 

 
 
 
S’ofereix: 
 

- Contracte de jornada complerta 
- Retribució segons categoria acadèmica del conveni laboral de l’EUIT. 
- Formar part de l’equip de professorat de l’EUIT. 
- Formar part de projectes de recerca  

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Data màxima de presentació de currículums: : 17 de juny 2022 
 
Enviar carta de motivació, i currículum vitae a Sr. Higini López  (Cap d’Administració): 
higinilopez@euit.fdsll.cat 
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