
OFERTA DE TREBALL: PSICÒLOGA 

CODI OFERTA: 
 

09 2021 24378 

CATEGORIA: 
 

PSICÒLOGA 

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 l’avaluació psicològica de la persona en les vessants 

emocional, cognitiva i psicopatològica i elaborar el diagnòstic 

diferencial i plantejar objectius.  

 Recollir i registrar les observacions i dades de la persona 

usuària i avaluar la informació per elaborar un pla terapèutic  

 Donar suport a les persones usuàris en situacions 

específiques com processos crònics, malalts/es terminals, 

atenció d’urgència,...  

 Revisar periòdicament l’estat psicològic i emocional de les 

persones usuàries, fer l’avaluació dels objectius i dels 

tractaments aplicats.  

 Exercir les seves responsabilitats eticolegals posant els 

mitjans necessaris per protegir les persones usuàries i 

familiars en relació a la intimitat, confidencialitat i/o 

seguretat.  

 Mantenir una comunicació fluïda amb la persona usuària i 

família .  

 Mantenir ordenada i actualitzada la història de psicologia.  

 Participar en les reunions interdisciplinars per intercanviar 

dades, solució de problemes i planificació dels plans 

terapèutics amb la resta de membres de l’equip assistencial.  

 Formar el personal assistencial en tècniques especifiques 

del seu àmbit d’actuació i orientar-los sobre les activitats que 

es poden dur a terme segons les capacitats de la persona 

usuària.  

 Realitzar accions educatives dirigides a les persones 

usuàries i/o familiars amb l’objecte de fomentar, mantenir i 

recuperar la seva autoestima i el seu estat d’ànim.  

 Participar en els programes de millora de qualitat de centre 

d’acord amb els objectius fixats per la Direcció.  

 Atendre a la persona usuària i/o família en el procés de dol 

i enfrontament a la mort 

 

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


REQUISITS :  Titulació (a presentar amb la sol·licitud de participació en 
la convocatòria): Estar en possessió de la Llicenciatura o 
Grau en Psicologia.  

 Llengua catalana: nivell C de llengua catalana o 
equivalent.  

 Coneixements d’Ofimàtica.  
 Dones víctimes de violència masclista, en situació d’atur 

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

 Dones en situació d’atur inscrites al Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació 
no ocupades (DONO). Es prioritzarà la participació en el 
programa de dones monoparentals, dones amb 
responsabilitats 

 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 24378 

 


