
 

 

LOGOPEDA SERVEI HOSPITAL DE DIA - ESCOLA  
 

 Condicions: 

1. Jornada de 31,37 hores distribuïdes de dilluns a divendres als matins i 2 tardes a la setmana 
2. Contractació i altres condicions: Contracte temporal de substitució 
3. Data incorporació: Immediata – GENER 2023 
4. Salari: segons taules salarials de conveni col·lectiu vigent (SISCAT) 

 

 Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball: 

El/La Logopeda de l’equip de l’Hospital de Dia que dona servei a l’Escola d’Educació Especial d’Aspace, és el/la 
professional que en dependència funcional de la Direcció de Salut i en dependència jeràrquica de la Direcció de l’Escola, 
du a terme la planificació, execució (tractaments), i revisió del pla de rehabilitació en Logopèdia per als alumnes del 
grup de qui és referent. Aquest/a professional forma part de l’equip de rehabilitació i treballa en coordinació i sota les 
indicacions de la Metge Rehabilitador de referència de cada alumne/usuari. 
 

 
 Funcions: 

 Planificar la intervenció en Logopèdia en base a les indicacions del Metges Rehabilitadors, tot tenint en 
compte un abordatge multidisciplinar amb les altres àrees de salut i d’educació.  

 Fer tractaments individuals i grupals, seguint el pla de rehabilitació establert per a cada usuari. 
 Participar en les activitats de grup amb les altres àrees: activitats d’aula, piscina, sortides, etc. 
 Elaborar material específic per a dur a terme les intervencions. 

 
 Perfil sol·licitat: 

 Formació reglada: Diplomatura/Grau en Logopèdia. 
 Formació complementària: Es valorarà formació superior específica en l’àmbit de la Paràlisi Cerebral (PC en 

endavant) i tots aquells processos de parla i deglució, principalment amb infants i dins d’un entorn escolar. 
 Experiència:  

 Experiència mínima en treball amb infants en entorn escolar/infantil, a poder ser amb coneixement de 
perfils amb PC. 

 Experiència en tractaments individuals i grupals. 

 Competències: 

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

 
 

 Procés de selecció: 

Si esteu interessats/des, envieu el vostre CV actualitzat mb fotografia recent a rrhhcv@aspace.cat indicant 
a l’assumpte “LOGO HDIA - EE”.  
Es rebran candidatures fins el dia 20/01/2023. Les candidatures preseleccionades seran contactades en un període de 
21 dies màxim. 
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