
 

 

PLAÇA a COBRIR: PSICÒLEG/PSICÒLOGA ATENCIÓ AMBULATÒRIA TEMPS PARCIAL 

 Condicions: 

1. 32h/setmanals distribuïdes de dilluns a divendres en horari a convenir. 
2. Contractació i altres condicions: Contracte Indefinit Categoria: Grup 1. Data incorporació desitjada:  octubre 

2022 
3. Salari: segons taules salarials de conveni col·lectiu vigent (SISCAT) 

 Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball: 

El/La Psicòleg/òloga d’Atenció Ambulatòria és la persona que en dependència directa de la Directora del Servei 
d’Atenció Ambulatòria, s’encarregarà de fer el diagnòstic interdisciplinar, intervenció terapèutica indiviadualitzada i de 
grups, tot coordinant-se amb els diferents agents de l’entorn de l’usuari. 

 
 Funcions: 

1. Realitzar el diagnòstic psicològic (entrevista, passació de proves/test) 
2. Planificar la intervenció terapèutica ja sigui a nivell individual i/o grupal (teràpia de grup de totes les edats, 

sobretot persones amb Paràlisi Cerebral, amb retard mental i transtorns del desenvolupament neurològic). 
3. Portar a terme l’atenció psicoterapèutica individualitzada amb el mateix perfil d’usuaris 
4. Fer treball terapèutic i de suport amb les famílies 
5. Preparació i elaboració d’informes 
6. Assistència a les sessions clíniques i presentació de les mateixes 
7. Realització d’interconsulta de casos amb la resta de facultatius 
8. Donar l’assessorament necessari i de suport als serveis interns (CTOs i Residència) 
9. Coordinar-se amb els agents externs (EAP, DGAIA, Escoles, CAP, CSMA, Serv. Socials) 

 

 Perfil sol·licitat: 

 Formació reglada necessària i imprescindible: Titulació en Psicologia Clínica i com a Psicòleg/ga General 
Sanitari/a 

 Formació complementària: Formació específica en patologia crònica: Paràlisi Cerebral i discapacitat. 
 Es valorarà positívament formació en neuropsicologia 
 Experiència:  

 Valorarem un mínim de 2 anys en lloc de treball similar 

 Competències: 

 Capacitat per treballar en un equip multidisciplinar 
 Proactivitat i capacitat resolutiva 
 Habilitats relacionals i comunicatives 

 
 Procés de selecció: 

Interessats, envieu un CV actualitzat amb fotografia recent a rrhhcv@aspace.cat indicant en l’assumpte del mail 
“PSICÒLEG/PSICÒLOGA AT AMBULATÒRIA 32H”. Es rebran candidatures fins el dia 02/10/2022. Les candidatures 
preseleccionades seran contactades en un període de 15 dies màxim a partir d’aquesta data. 

 


