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1. Introducció: 

 

El Col·legi Oficial de Teràpia Ocupacional de Catalunya (COTOC), a través de la Comissió 
Científica recolza la investigació d'excel·lència en els àmbits de les ciències de la salut i socials, 
promovent la recerca en Teràpia Ocupacional així com estimulant la transferència i la 
divulgació dels seus resultats.  

El COTOC aposta pel coneixement i la innovació i és per aquest motiu que des de l’any 2020 i 
amb caràcter anual, s’estableixen dos premis dirigits al millor Treball de Fi de Grau i Treball 
de Fi de Màster des d’una perspectiva de la teràpia ocupacional.  

El Premi Científic del COTOC Endavant TO, s’atorgarà a un Treball de Fi de Grau i a un Treball 
de Fi de Màster per convocatòria i està dotat amb 500 euros per cada treball acadèmic. 

 

2. A qui va dirigida? 
 
El Premi Científic del COTOC, Endavant TO, està dirigit a qualsevol terapeuta ocupacional que 
hagi defensat el Treball de Fi de Grau o Treball de Fi de Màster durant el curs 2019-2020 i que 
hagi obtingut una qualificació d’excel·lent. Es requerirà presentar l’expedient acadèmic 
del/de la sol·licitant on hi consti que l’assignatura de Treball de Fi de Grau o Treball de Fi de 
Màster s’ha superat amb una qualificació d’excel·lent. 
 

3. Temàtica 
 
El Premi Científic del COTOC s’atorgarà a un Treball de Fi de Grau en Teràpia Ocupacional i a 
un Treball de Fi de Màster que tingui una perspectiva des de la Teràpia Ocupacional. Han 
d’estar relacionats amb els àmbits de la salut, social i/o educatiu. S’han d’haver realitzat al 
territori espanyol.  
 

4. Lloc, forma i termini de presentació 
 

Les sol·licituds s'hauran de presentar per correu a: 
ajudaprojectesinvestigaciocotoc@cotoc.cat 

Especificant a l’assumpte del correu si és Premi Científic TFG o Premi Científic TFM. 
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S’haurà de presentar la següent documentació: 

● Treball de Fi de Grau o Treball de Fi de Màster complet. 
● Expedient acadèmic del/la sol·licitant on hi consti que ha estat matriculat a 

l’assignatura de Treball de Fi de Grau o Treball de Fi de Màster, superant-se amb una 
qualificació d’excel·lent. 

● Títol de Grau en Teràpia Ocupacional . 
● Carta de recomanació del tutor/a del treball presentat.  

Un cop realitzat el procediment anteriorment descrit, es rebrà un correu justificant la recepció 
de tota la documentació.  

El comitè es reserva el dret de sol·licitar documentació complementària si es creu convenient. 

 

La data límit per presentar les sol·licituds és el dia 4 de desembre.   

 
5. Procés de selecció 

 
Un cop rebudes les sol·licituds, es revisaran que els treballs compleixin tots els requisits 
exposats als apartats 2 i 3 (a qui va dirigida i temàtica). La persona que rebi les sol·licituds, 
s’encarregarà de fer anònims els projectes presentats. 

El procés de selecció es portarà a terme per un comitè avaluador format per membres de la 
Comissió Científica i del Consell Deontològic del COTOC. 

Els criteris que es tindran en compte per avaluar el projectes:  

-        Coherència i rigor metodològic del projecte.  

-        Innovació del projecte de la temàtica.  

-        Implicacions per la professió i la comunitat (impacte social del projecte). 

-        Viabilitat i sostenibilitat del projecte. 

-        Qualitat del projecte pel que fa l’estructura i l’estil.  

-        Inclusió de la perspectiva de gènere en la redacció i conceptualització del projecte. 

El comitè avaluador valorarà per parells els projectes de forma anònima en base als criteris 

definits anteriorment. Un cop avaluades les sol·licituds, la junta de govern farà pública la 

resolució de l’ajuda i notificarà personalment a les persones guanyadores.  
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Algun dels dos Premis Científics del COTOC pot quedar desert si cap de les propostes 
presentades compleix aquests criteris. 

 

6. Exclusions 

Per evitar conflictes d'interès, les persones que participen a la Comissió Avaluador així com 
els membres de la junta del COTOC no podran presentar-se a la convocatòria com a 
investigadors/es principals. 

Els criteris d’exclusió de les sol·licituds són els següents: 

● Incompliment de qualsevol de les bases citades en el document. 
● Presentació fora de termini o sense la documentació sol·licitada complerta. 
● Que el treball no tingui un enfocament de Teràpia Ocupacional. 
● Que el TFG o TFM sigui d’un any diferent al de la convocatòria. 
● Incompliment dels principis bioètics i normativa legal vigent en relació a les 

investigacions amb persones. 
● Realització del projecte fora del territori Espanyol. 
● Que l’autor del TFG o TFM no sigui terapeuta ocupacional. 

 


