
 

 

DETALL PLAÇA a COBRIR: TERAPEUTA OCUPACIONAL ATENCIÓ AMBULATÒRIA 
MITJA JORNADA 

Condicions: 

1. Jornada parcial tardes: 20h setmanals de dill a div en horari de 14:45 a 18:45h – 810h/anuals 
2. Contractació i altres condicions: Contracte indefinit, conveni col·lectiu SISCAT 
3. Categoria: Terapeuta Ocupacional 
4. Data incorporació: immediata (abril 2021) 
5. Salari: segons taules salarials de conveni col·lectiu vigent 
6. Lloc de treball: CIM ASPACE - Montjuïc (Barcelona) 

 Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball: 

El/La Terapeuta Ocupacional del servei d’Atenció Ambulatòria és la persona que en dependència Direcció de Salut, du 
a terme l’avaluació, la planificació, execució de tractaments, i revisió del pla de rehabilitació en Teràpia Ocupacional (TO 
en endavant) de les persones ateses al servei de rehabilitació. Aquest/a professional forma part de l’equip de 
rehabilitació i treballa en coordinació i sota les indicacions del/de la metge/ssa rehabilitador/a de referència. 
 

 Funcions: 

1. Planificar la intervenció en TO en base a les indicacions dels Metges Rehabilitadors, tot tenint en compte un 
abordatge multidisciplinar amb les altres àrees de salut. 

2. Dur a terme tractaments individuals i grupals, seguint el pla de rehabilitació establert per a cada usuari. 
3. Participar en les activitats de grup amb les altres àrees de salut: fisioteràpia i logopèdia. 
4. Realitzar les exploracions pertinents en base a les indicacions dels Metges Rehabilitadors. 
5. Coordinar-se amb altres entitats que intervenen amb els usuaris que estem atenent: escoles, EAP’s, serveis 

d’hospitalització, tractaments privats o d’altres. 
6. Participar en la creació de materials específics per al Departament de TO: protocols d’educació sanitària, 

activitats específics de teràpia ocupacional, entre d’altres.  
 

 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 INFANTS i ADULTS, 
d’almenys 1 any. 

 Es valorarà molt experiència en l’àmbit de la discapacitat i preferiblement en Paràlisi Cerebral. 
 Es valorarà experiència en assessorament a famílies així com en coordinació amb altres membres de la xarxa 

(escola ordinària, EAPs, xarxa salut, etc). 
 Es valorarà experiència en adaptació de recursos: estris, roba, etc. 

 

Competències: 

 Capacitat per treballar en un equip interdisciplinar 
 Proactivitat i capacitat ressolutiva 
 Habilitats relacionals i comunicatives 

 
Interessats, envieu un CV actualitzat amb fotografia recent a rrhhcv@aspace.cat indicant en l’assumpte del mail 
“TERAPEUTA OCUPACIONAL AT AMBULATÒRIA”. Es rebran candidatures fins el dia 04/04/2021. Les candidatures 
preseleccionades seran contactades en un període de 15 dies màxim a partir d’aquesta data. 


