
 

 

TEMA: CONVOCATÒRIA DE PLAÇA LABORAL  

DETALL PLAÇA a COBRIR: EDUCADOR/A AMB TITULACIÓ DE TERAPEUTA OCUPACIONAL ESCOLA EDUCACIÓ 
ESPECIAL ASPACE  

Condicions: 

1. Contractació i altres condicions: Contracte de relleu a temps parcial (75% de jornada) inicialment, 
per passar a indefinit en el moment de la jubilació total de la titular. Treballarà segons la distribució 
organitzativa que cobreix millor les necessitats de l’escola (treball de 3 setmanes al mes) 

2. Conveni Ensenyament - Categoria: EDUCADORA – Pagament Delegat 
3. Salari: 1.104,45 euros bruts per 14 pagues. Salari Brut Anual: 15.462,30 Eur (pel 75% de jornada) 
4. Data incorporació: MAIG 2017 

 Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball: 

El/La candidat/a s’integrarà en l’equip interdisciplinar de l’aula, aportant la vessant tècnica en Teràpia 
Ocupacional. 

Realitzarà les tasques pròpies d’Educador-Terapeuta, realitzant els tractaments tant individuals com grupals 
dels alumnes de l’escola. 

 Perfil sol·licitat: 

Formació reglada: Diplomatura o Grau en Teràpia Ocupacional. 

Experiència:  

 Experiència com a Terapeuta Ocupacional en l’àmbit de la discapacitat preferiblement en 
pediatria, però també valorable en adults. 

 Es valorarà molt experiència en Escola d’Educació Especial, o dins l’àmbit educatiu. 
 Es valorarà experiència en l’elaboració d’ortesi d’extremitats superiors 
 Es valorarà experiència en assessorament a famílies així com en coordinació amb altres 

membres de la xarxa educativa (escola ordinària, EAPs, etc). 
Competències: 

 Capacitat per treballar en un  equip interdisciplinar 
 Flexibilitat i dinamisme 
 Capacitat organitzativa i de planificació 

 
Altres aspectes a valorar: 

 Experiència en adaptació de recursos, comunicació augmentativa, etc. 

Requisits imprescindibles per a optar a la plaça: 

 Estar en situació de desocupació o bé, ocupant un lloc de feina que tingués concertat un 
contracte de treball de durada determinada si és un candidat/a de la mateixa entitat. 

 Disponibilitat immediata i d’horari segons l’indicat en l’apartat de Condicions 

Interessats, envieu un CV actualitzat amb fotografia recent a rrhhcv@aspace.cat indicant en l’assumpte del mail 

“PROCÉS SELECCIÓ EDUCADOR/A T.O. ESCOLA”. Es rebran candidatures fins el dia 07/04/2017. Les candidatures 

preseleccionades seran contactades en un període de 15 dies màxim a partir d’aquesta data. 


