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Tasques de l’Assessor de Recerca del CFC

Com us pot ajudar? 

 Assessoria individualitzada a col·legiats. Contactar:  
assessoriarecerca@fisioterapeutes.cat

 Revisió de convocatòries d’ajuts a la recerca del CFC

 Revista científica 

 Projecte/s pilot

 Comitè d’Ètica

 Revisió d’actitivitats congressuals

mailto:assessoriarecerca@fisioterapeutes.cat


Oportunitats -

Sortides professionals

 Àmbit acadèmic / universitari

 Importància PhD

 No acadèmic - Àmbit empresarial / 

industrial

 Recerca básica (laboratorial)

 Recerca aplicada



Doctorat Industrial

 http://doctoratsindustrials.gencat.cat

Entorn 

empresarial

Entorn 

acadèmic

Doctorand/a i 
treballador de 

l’entorn empresarial

Projecte
de 

recerca 
estratègic

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/


Oportunitats de finançament

 Europees

 Estatals (Espanya)

 Regionals (Catalunya)



Oportunitats de finançament europeu

 Erasmus+ (KA2): Cooperation Partnerships, Sports…

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en

 Horizon 2020 → Horizon Europe (2021-27):

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home

 Altres

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Oportunitats de finançament europeu

 https://euraxess.ec.europa.eu/

https://euraxess.ec.europa.eu/


Oportunitats de finançament estatal

 ACCIÓ ESTRATÈGICA EN SALUT (AES) (Instituto Carlos III)

 Projectes I+D+I Retos (MICIU)

 Projectes I+D+I Excelencia (MICIU)



Oportunitats de finançament regional

 SGR AGAUR → GRs

 Iniciatives privades/públiques: Fundació La Caixa, Fundació La Marató de 
TV3...

 Mecenatge d’empresses / transferència del coneixement

 DI: https://doctoratsindustrials.gencat.cat/

 CFC

https://doctoratsindustrials.gencat.cat/


Oportunitats de finançament pre-doc

 PERIS (Catalunya)

 Beques predoctorals d’universitats: UVic-UCC, URV, URL-Blanquerna…

 Doctorats industrials (AGAUR)

 FI (AGAUR)

 FPU (Ministerio de Educación)

 FPI (MICIU)



Oportunitats de finançament post-doc

 Ramón y Cajal (MICIU)

 Juan de la Cierva Incorporación (MICIU)

 Juan de la Cierva Formación (MICIU)

 Beatriu de Pinós (AGAUR)

 Sara Borrell, Miguel Servet…

 MSCA (Marie Curie, EC)



Transferència del coneixement

 Mecenatge d’empreses – conveni

 Premis



Reptes de la Recerca en Fisioteràpia

 Integració entre pràctica clínica i recerca: pràctica basada en l’evidència

 Integració entre docència i recerca: docència basada en la recerca, recerca en 
docencia…

 Visibilització de la recerca en fisioteràpia i del fisioterapeuta recercaire

 Increment del nombre de doctors i dels doctors amb impacte al teixit industrial

 Augment de la recerca en fisioteràpia, especialmente en àmbits menys explorats
(pal·liatius, prevenció, atenció primària, comunitària…) i més incorporació de 
l’anàlisi de cost-efectivitat

 Recerca més enllà de la disciplina → Salut Pública



Tips

 Formació en recerca: metodologia+++

 Networking

 Divulgació

 Recerca en xarxa: vinculació a grup de recerca

 Objectius clars i disciplina

 Cerca d’oportunitats: convocatòries, ofertes…



Preguntes?, Comentaris?

 Contacte: javier.jerez@uvic.cat

 @javierjerezroig

 https://www.researchgate.net/profile/Javier-Jerez-Roig

 https://www.linkedin.com/in/javier-jerez-roig-2b3766b2/

Gràcies per la vostra

atenció!

mailto:Javier.jerez@uvic.cat
https://www.researchgate.net/profile/Javier-Jerez-Roig
https://www.linkedin.com/in/javier-jerez-roig-2b3766b2/

