
 

 

CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS/ES ASSOCIATS/DES PER A 
L'ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE SALUT TECNOCAMPUS (ESCST) 

Ref. S/1/2015/ASS_CAFE_FISIO 

La posta en marxa de la doble titulació Grau en Ciències de l‘Activitat Física i l’Esport (CAFE) i Grau de 
Fisioteràpia crea la necessitat d’obrir una convocatòria per cobrir places de Personal Docent investigador (PDI) 
Associat, per a les assignatures del seu pla d’estudis. 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 
• Impartició de assignatures en el Grau de CAFE i en el Grau de Fisioteràpia 
• Elaboració del el Pla docent de les assignatures en el Grau en CAFE i en el Grau de Fisioteràpia 
• Funcions pròpies del PDI  de l’ESCST 
 

REQUISITS INDISPENSABLES: 
• Llicenciat/da o  graduat/da en  Ciències de l’Activitat Física i l’Esport  i/o  Diplomats en Fisioteràpia. 
• Grau de Doctor/a o doctorand/a 
• Experiència docent universitària 
• Experiència professional 
 

ASPECTES VALORABLES: 
• Domini de l’anglès 
• Experiència en l'entorn virtual Moddle i/o en modalitat semipresencial 
• Línees de recerca vinculades a l’àrea de la Salut 
• Acreditació AQU/ANECA 
 

COMPETÈNCIES EXIGIDES: 
• Coneixedors/es de l'Espai Europeu d’Educació Superior. 
• Compromesos/es amb el projecte de l’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus 
• Competències per al treball multidisciplinar. 
• Competències en treball on-line 
• Capacitat d’innovació docent 
• Capacitat de generar motivació i implicació en els estudiants. 
 

S’OFEREIX: 
• Integració en un equip multidisciplinar jove 
• Contracte temporal com professor/a associat a temps parcial amb possibilitats de continuïtat 

 
 TERMINI LLIURAMENT DE CURRICULUMS  

Fins el 30 de gener de 2015, mitjançant correu electrònic a l’adreça rrhh@tecnocampus.cat , identificant tant 
al títol del correu-e com a la sol·licitud la referència de la plaça per la que s’opta. Cal adjuntar els documents 
justificatius de les titulacions i mèrits al·legats, mitjançant suport digital en el mateix correu electrònic. 

Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball  

Mataró, 8 de gener de 2015

mailto:rrhh@tecnocampus.cat�
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Ref. S/1/2015/ASS_CAFE_FISIO 

SELECCIÓ DE PROFESSORS/ES ASSOCIAT/DES PER A L'ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE SALUT 
TECNOCAMPUS (ESCST) – DOBLE TITULACIÓ GRAU CAFE-FISIOTERÀPIA 

GENER 2015 

  
  

        

 
VALORACIONS  CURRICULUM (60 punts màx.) ENTREVISTA (40 punts màx.) TOTAL Observacions  

 

 SRODACIDNI Anglès Acreditació 
AQU/ANECA 

Experiència 
entorn Moodle 
i/o modalitat 

semipresencial 

Línies recerca 
vinculades 
àrea Salut 

Entrevista amb la Comissió 
de Selecció 
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Calendari  

− Publicació anunci:  8/1/15 
− Presentació candidatures (CV i justificants dels mèrits) per correu-e:  fins el 30/1/15  
− Publicació llista admesos i exclosos a participació: 5/2/15 
− Presentació dels participants finalistes davant la comissió de selecció: a partir del  10/2/15, en data a determinar. Els participants finalistes seran convocats 

a la fase de presentació per correu electrònic o telèfon. 
 


