
 

 

FISIOTERAPEUTA SERVEI HOSPITAL DE DIA - ESCOLA  

 Condicions: 

1. Jornada de 24,25h setmanals distribuïdes de dilluns a divendres, en horari de 10 a 14:30h i una tarda a la 
setmana fins les 17h (dimecres) 

2. Contractació i altres condicions: Contracte temporal de substitució 
3. Categoria: Fisioterapeuta 
4. Data incorporació: Immediata 
5. Salari: segons taules salarials de conveni col·lectiu vigent (SISCAT) 
6. Lloc de treball: base a Montjuïc (Barcelona) 

 Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball: 

El/La Fisioterapeuta 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 fisioterapia 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: 

 Realitzar l’activitat i tractament de fisioteràpia (individual o grupal) als alumnes assignats 
 Coordinar-se amb altres professionals de l’escola (mestres, logopedes, terapeutes ocupacionals, etc) per dur 

a terme l’activitat definitida  
 Participar en les diferents activitats pròpies de l’escola: activitat d’aula, piscina, sortides i excursions, etc 
 Assistir a les reunions d’equip aportant la visió pròpia de fisioteràpia 
 Realització d’informes i documentació derivada de l’atenció prestada 

 Perfil sol·licitat: 

 Formació reglada mínima: Formació Universitària en FISIOTERÀPIA 

 Formació complementària: Es valorarà formació específica de Fisiteràpia en persones amb discapacitat 
(Màster o Postgrau específic) 

 Experiència:  

 Experiència mínima d’almenys 1 any en la realització de tractament en fisioteràpia en usuris amb 
discapacitat, preferiblement amb població escolar (alumnes fins a 18-20 anys) 

 Competències: 

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

 

 Procés de selecció: 

Interessats/des, envieu un CV actualitzat amb fotografia recent a rrhhcv@aspace.cat indicant en l’assumpte del mail 
“FISIO HD - EEE”  

Es rebran candidatures fins el dia 20/01/2023. Les candidatures preseleccionades seran contactades en un període de 
21 dies màxim. 


