
 
OFERTA DE TREBALL: TERAPEUTES OCUPACIONALS 

 
DATA PUBLICACIÓ 31/05/2022 

CATEGORIA: 
 

TERAPEUTES OCUPACIONALS 

DEPARTAMENT 
 

Residència avis. 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS: 1 

TERMINIS: 
 

Presentació de sol·licituds fins el 30/11/2022 
 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL: • Definir el programa d’intervenció de teràpia ocupacional 

envers la persona pacient, fer-ne la valoració, planificació, 

execució i avaluació.  

• Informar, orientar i assessorar al pacient i família o 

persona de referència del programa d’intervenció. 

 • Establir pautes d’intervenció en les àrees ocupacionals 

(auto manteniment, productivitat i temps lliure) per a 

prevenir i millorar les disfuncions ocupacionals.  

• Reforçar, mantenir i millorar els dèficits específics dels 

components d’execució (sensoriomotriu, cognitiu i 

psicosocial), mitjançant l’anàlisi i l’aplicació d’ocupacions 

seleccionades.  

• Valorar, adaptar i fer el seguiment de les ajudes tècniques 

i/o adaptacions segons les necessitats de la persona (cadira 

de rodes, ajudes a les transferències, adaptacions d’utensilis, 

de vestits, etc.) i del seu entorn immediat, a fi de facilitar el 

seu màxim nivell d’autonomia (supressió de barreres 

arquitectòniques, prevenció de caigudes i riscs, ergonomia, 

etc.).  

• Afavorir i facilitar un bon posicionament i control postural 

de cada persona atesa.  

• Col·laborar amb l’equip interdisciplinari en les adaptacions 

de l’entorn amb la finalitat de fomentar l’accessibilitat, la 

prevenció de caigudes i riscs i la senyalització per a 

compensar dèficits sensorials o cognitius.  

• Formar el personal assistencial en tècniques específiques 

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

pot dur a terme, segons les capacitats de cada persona 

usuària. 

 

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 del Títol universitari 
de Diplomat/da en Teràpia Ocupacional o equivalent 

•  Llengua catalana: nivell C de llengua catalana o 
equivalent o superior 

• Coneixements d’Ofimàtica.  

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

 
TIPUS DE CONTRACTE 

 

Temporal 

HORARI 
 

Mati /tarda 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 
 

Retribució bruta anual: Segons Conveni 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR • Original i fotocopia dels requisits imprescindibles. 

• Sol·licitud per la participació en processos de selecció. 

• Declaració responsable degudament emplenada. 

• Certificat de no haver estat condemnat per sentència 
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat 
sexual. (Demana cita aquí o sol·licita’l online amb 
certificat digital o clave) 

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

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

 
PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ Els interessats hauran de presentar la documentació original i 

les fotocopies a la Secretaria de l’Hospital Comarcal 
d’Amposta al Carrer Jacint Verdaguer número 11-13 43870 
Amposta, en horari de dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 
 

OBSERVACIONS: No s’acceptarà cap candidatura que no presenti tota la 
documentació sol·licitada 

 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?reqCode=simpleSearch&idTemaN2=29077&idTemaN3=29078

