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CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL,  
PROFESSOR/A PERMANENT, DEDICACIÓ PLENA, PER A L'ESCOLA 

SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT TECNOCAMPUS (ESCST) 

 
Ref.: S19/2015/PDI_PERM-CAFE_FISIO 24 

 
 
S’obre convocatòria per cobrir un/dos llocs de treball de professor/a permanent, a dedicació 
plena (24 cr. ECTS), en l’àmbit de coneixement del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport (CAFE). Es requereix disponibilitat horària en matins i tardes.  
 
FUNCIÓ A DESENVOLUPAR: 

• Impartició de les assignatures en el Grau en CAFE i/o doble titulació Fisioteràpia-CAFE. 
• Elaboració del el Pla docent de les assignatures en el Grau en CAFE i/o doble titulació 

Fisioteràpia-CAFE. 
• Funcions pròpies del PDI 
• Funcions de l’equip de docents permanents de l’ESCST en altres tasques pròpies de la 

institució. 
 
REQUISITS INDISPENSABLES: 

• Grau de Doctor/a 
• Llicenciat/sa, Graduat/da o Màster en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport   
• Experiència docent universitària  

 
ASPECTES VALORABLES: 

• Acreditació en recerca AQU/ ANECA   
• Recerca vinculada a l’àrea de la Salut 
• Experiència professional en l’àmbit de l’esport i la salut  
• Experiència professional en educació i programació de l'activitat física i de l'esport 
• Experiència docent en assignatures del grau en CAFE (o estudis relacionats) i 

coneixement de l'entorn virtual Moddle 
• Capacitat d’impartir les classes en anglès 

 
COMPETÈNCIES EXIGIDES: 

• Coneixedors/es de l'Espai Europeu d’Educació Superior. 
• Compromesos/es amb el projecte de Parc Científic i de la innovació TCM. 
• Competències pel treball multidisciplinar. 
• Competències pel treball on line 
• Capacitat d’innovació docent 

 
S’OFEREIX:   
Contracte com a professor/a permanent a dedicació plena (24 ECTS) . Integració en equip 
multidisciplinar. 
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TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS: Fins el 20/6/2015, mitjançant correu electrònic 
de sol·licitud a l’adreça rrhh@tecnocampus.cat: Imprescindible adjuntar CV i els documents 
justificatius de les titulacions i mèrits al·legats en suport digital. Cal identificar en la sol·licitud 
el número de referència de la plaça: S19/2015/PDI_PERM-CAFE_FISIO 24 

Es fa constar expressament que no es valoraran els mèrits pels que no s’aporti suport o 
justificació documental.   
 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: 
www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball 

mailto:rrhh@tecnocampus.cat�
http://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball�
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Normativa TCM per a la provisió de llocs de treball PDI - Professorat a dedicació Permanent. 

 

 

  
VALORACIÓ MÈRITS (MÀX. 60 PUNTS) 

PRESENTACIÓ I ENTREVISTA 
(MÀX. 40 PUNTS) 
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