
OFERTA DE TREBALL: FISIOTERAPEUTA 

CODI OFERTA: 
 

09 2021 24352 

CATEGORIA: 
 

FISIOTERAPEUTA 

DEPARTAMENT 
 

Residència avis i àvies. 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS: 1 

TERMINIS: 
 

Presentació de sol·licituds fins el 12/01/2022 
 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL: • Fer la valoració de fisioteràpia en el moment del seu ingrés.  
• Identificar els problemes, establir els objectius i definir el 
tractament de fisioteràpia en l'aspecte preventiu, de 
manteniment i terapèutic.  
• Informar i implicar la persona usuària, els seus familiars o 
persona de referència, dels objectius a assolir, tenint en 
compte les seves capacitats i necessitats quan a la 
funcionalitat del cos humà.  
• Aplicar els tractaments i les tècniques adients de fisioteràpia 
, de manera individual o grupal.  
• Revisar periòdicament l'estat funcional de les persones 
usuàries, fer l'avaluació dels objectius i dels tractaments 
aplicats i registrar-ho en el protocol corresponent.  
• Elaborar els informes de fisioteràpia que li sol·licitin d'acord 
amb l'exercici de la seva professió i preparació tècnica.  
• Fer el registre d'assistència de cada persona atesa.  
• Valorar i proposar la necessitat d'ajuts tècnics (cadira de 
rodes, caminadors...), i assessorar en la seva utilització de 
manera coordinada amb la resta de l'equip.  
• Valorar, dissenyar, confeccionar, adaptar i fer el seguiment 
de les ortesi amb coordinació amb el/la terapeuta ocupacional, 
si escau.  
• Elaborar les pautes d'adaptació a l'entorn de cada persona, 
tant en l'àmbit individual com comunitari, en col·laboració amb 
la resta de l'equip.  
• Col·laborar amb altres professionals per donar el màxim 
confort a la persona en el procés terminal amb les tècniques 
pròpies de fisioteràpia.  
 

REQUISITS :  Títol de CFGM Atenció a persones en situació de 
dependència o CFGM cures d´auxiliar infermeria equivalent 
en anteriors sistemes educatius o certificat de 
professionalitat acreditat pel SOC d´Atenció Sociosanitària 
a persones dependents en institucions socials o certificat 
dels programes Acredita´t i/o Qualifica´t. 

 DNI. 
 Currículum Vitae. 
 Nivell A de català o equivalent o superior, en el cas que no 

es pugui acreditar, es valorarà a l´entrevista. 

 Persones en situació de desocupació durant sis mesos en un 
període de 18 mesos, de forma continuada o no i inscrites 

http://www.fussmont.cat/wp/wp-content/uploads/2019/02/SOL.LICITUD.pdf


al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants 
d'ocupació no ocupades (DONO). 

 Acreditar certificació consistent a no haver estat 
condemnat per sentència ferma en algun dels delictes 
previstos a la LOPJM 

 

DURADA DEL CONTRACTE: 
 

12 MESOS 

HORARI 
 

Mati / tarda 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 
 

Retribució bruta anual: Segons Conveni 

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT: Els candidats hauran de superar l’entrevista personal. 
 

1. Entrevista personal ( puntuació màxima: 10 punts ). 
 

OBSERVACIONS: Els interessats hauran d’inscriure’s al SOC detallant 
l’identificador de l’oferta. 09 2021 24352 

 


