
 

 

DETALL PLAÇA a COBRIR: COORDINADOR/A ACTIVITATS DIÜRNES DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE 
DE TERÀPIA OCUPACIONAL 

 Condicions: 

1. 38,5h/setmanals distribuïdes de dilluns a divendres en horari de Dilluns a divendres en jornada 
partida. Pauses de dinar de 45 minuts. 

2. Contractació i altres condicions: Contracte Interinitat de durada aproximada entre 6 mesos i 1 
any. Data incorporació desitjada:  MAIG 2017 

3. Salari: Segons Conveni Col·lectiu vigent per aquest centre per la categoria  

 Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball: 

La Coordinadora d’Activitats diürnes de la Residència i d’Activitats del Centre de Teràpia Ocupacional, és 
la professional que en dependència de la Directora de Serveis Comunitaris, s’encarregarà de gestionar la 
programació d’activitats psicopedagògiques que es duran a terme a la Residència i al Centre de Teràpia 
Ocupacional. 
 
En dependència de la Direcció i en coordinació amb la resta d’staff del servei desenvoluparà les 
següents funcions: 

 
 Funcions: 

1. Participar en l’acolliment i acompanyament en el procés d’adaptació de la persona usuària al 
centre. 

2. Participar en l’elaboració, execució i avaluació del Pla d’atenció individual conjuntament amb 
l’equip multidisciplinar i la persona resident, responsabilitzant-se de la tutoria de la persona. 

3. Facilitar el procés ocupacional i educatiu de les persones reforçant les seves potencialitats d’acord 
amb l’equip interdisciplinari del centre, facilitant la promoció de les capacitats d’autonomia. 

4. Intervenir en les situacions que es puguin presentar quan la dinàmica relacional ho requereixi. 
5. Gestionar amb els proveïdors externs la realtizació d’activitats de centre: traslladar les necessitats, 

avaluar proveïdors i valorar el funcionament els mateixos 
6. Prestar el recolzament necessari als cuidadors en la realització de les activitats 
7. Reportar a la Direcció dels Serveis aquelles dades i informacions necessàries per la millora de l’àrea 

de treball 
8. Suport en en l’administració del tabac i del diner de butxaca de la persona resident. 
9. Participar com a membre integrat de l'equip interdisciplinari en les sessions de treball destinades a 

l'elaboració i el seguiment del pla d'atenció de cada persona usuària, fixant els objectius adreçats al 
manteniment d’habilitats ocupacionals i d’autonomia social i personal. 

10. Participar en l'elaboració i la revisió periòdica dels protocols de treball. 
11. Participar en l'elaboració de la memòria anual d'activitats del centre i altres estudis i treballs, i 

facilitar les dades relatives a l'àmbit de la seva competència. 
12. Participar de manera activa, conjuntament amb els altres membres de l'equip, en les reunions 

periòdiques de l’equip  i en els plans de millora del centre. 
 

 
 Perfil sol·licitat: 

 Formació: 
 Formació universitària de Grau Superior (Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia o titulacions 

afins) 
 Formació complementària en l’ambit d’atenció a la dependència: persones dependents, amb 

discapacitat, promoció de l’autonomia, etc. 



  

 

 Experiència: 
 Experiència mínima de 2 anys en entitats o institucions de l’àmbit de la dependència (salut 

mental, discapacitat, gerontología, etc) desenvolupant funcions de programació i execució 
d’activitats/tallers/programes educatius  

 Experiència mínim d’1 any en treball amb usuari adult (adolescent i/o adult) i famílies 
 Experiència en gestió de persones al càrrec 
 Es valorarà positívament, treball amb usuaris amb Paràlisi Cerebral 

 Competències i capacitats: 
 Treball en equip  
 Habilitats comunicatives i relacionals amb l’equip, usuaris i famílies 
 Capacitat per a la gestió de persones a càrrec – lideratge i resolució de conflictes 
 Capacitat resolutiva 
 Flexibilitat i adaptabilitat 
 Tolerància a la frustració 
 Detectar i identificar situacions de risc 
 Iniciativa i proactivitat 

 
 

 Procés de selecció: 

Interessats, envieu un CV actualitzat amb fotografia recent a rrhhcv@aspace.cat indicant en l’assumpte 
del mail “COORDINADOR/A ACTIVITATS DIÜRNES RESIDÈNCIA/CENTRE DE TO”. Es rebran candidatures 
fins el dia 14/05/2017. Les candidatures preseleccionades seran contactades en un període de 15 dies 
màxim a partir d’aquesta data. 


