
 

 

FISIOTERAPEUTA ESPECIALITZAT/DA EN CDIAP – 32h/set. zona (Montjuïc – Barcelona).  

 Condicions: 

1. 32h distribuïdes de dilluns a divendres  en horari de matí i tarda.  
2. Contractació: Contracte Temporal per Substitució (interinitat) amb dedicació de 32h/setmanals de dilluns a 

divendres en horari de matí i tarda. Durada aproximada de la substitició: des de mitjans d’octubre fins a finals 
de febrer de 2023. Categoria: Grup 2 Diplomats Assistencials Conveni SISCAT-  

3. Data incorporació:  OCTUBRE 2022 
4. Condicions salarials: segons taules salarials de conveni SISCAT  

 
 Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball: 

El/La Fisioterapeuta del CDIAP és la persona que en dependència de la Responsable del CDIAP, s’encarrega de dur a 
terme les valoracions i els tractaments de fisioteràpia dels nens (i famílies) assignats, en el marc de l’abordatge 
multidisciplinar. 
 

 Funcions: 

1. Participar en les reunions d’equip per aportar la visió especialtizada des de la fisioteràpia. 
2. Coordinar-se amb altres Professionals de serveis de l’entorn del nen (xarxa). 
3. Treball amb les famílies de suport, i orientació, així com per informació i resolució de dubtes i incidències 
4. Realització dels tractaments als nens assignats (individuals/grupals) 
5. Realització d’informes i documentació derivada de l’atenció prestada 
6. Participació en les sessions de supervisió internes i externes 
7. Participació en les sessions clíniques 

 

 Perfil sol·licitat: 

 Formació reglada: Diplomatura/Grau en Fisioteràpia 

 Formació específica i especialitzada en primera infància i atenció precoç. 

 Experiència:  

 Experiència mínima d’1 o 2 anys en treball com a fisioterapeuta en un CDIAP (IMPRESCINDIBLE 
EXPERIÈNCIA LABORAL EN AQUEST SERVEI) 

 Experiència en treball multidisciplinar (amb altres especialistes en equips amb un objectiu comú) 

 Experiència en treball amb famílies 

  Competències: 

 Capacitat per treballar en un equip interdisciplinar 

 Proactivitat i capacitat ressolutiva 

 Habilitats relacionals i comunicatives 

 Domini de paquet Office per a la realització d’informes, etc. 

 
 Procés de selecció: 

Interessats, envieu un CV actualitzat amb fotografia recent a rrhhcv@aspace.cat indicant en l’assumpte del mail “FISIO 
CDIAP 32H/SET.” 
Es rebran candidatures fins el dia 1/10/2022. Les candidatures preseleccionades seran contactades en un període de 15 
dies màxim. 

 


