
OFERTA DE TREBALL FISIOTERAPEUTA 

 
DATA PUBLICACIÓ 24/01/2023 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 

Borsa de treball de diplomats/des o graduats/es en FISIOTERÀPIA  per 

cobrir llocs temporals. 

CATEGORIA FISIOTERAPEUTA 

DEPARTAMENT 
 

FUSSMONT 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS Depenent de la necessitat. 

TERMINIS Presentació de sol·licituds del 24/01/2023 fins al 01/12/2023.  
 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL  
Funcions en relació amb les persones usuàries, la seva família o 
persona de referència  
• 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.  
 
 
Funcions en relació amb l'equip interdisciplinari  
• Participar com a membre integrat de l'equip interdisciplinari en les 
sessions de treball destinades a l'elaboració i seguiment del Pla 
d'atenció de cada persona usuària, fixant de forma consensuada amb la 
persona atesa o amb la persona responsable, els objectius adreçats al 
manteniment o recuperació de l'autonomia funcional.   
• Participar en l'elaboració i la revisió periòdica dels protocols 
assistencials en el camp de la fisioteràpia.  

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


• Motivar el personal assistencial en el projecte de recuperació 
funcional i dinamització dels residents, de manera conjunta amb els 
altres professionals  
• Participar en l'elaboració de la memòria anual d'activitats del centre i 
altres estudis i treballs, i facilitar les dades relatives a l'àmbit de la seva 
competència.  
• Formar el personal assistencial en tècniques específiques del seu 
àmbit d'actuació.  
• Assessorar, supervisar i fer el seguiment al personal 
gerocultor/cuidador sobre les tècniques específiques indicades o 
contraindicades en cada cas, en coordinació amb el/la infermer/a.  
• Participar i intervenir en les activitats de formació del personal en 
pràctiques.  
 
Funcions en relació amb l'equipament de fisioteràpia  
• Comprovar periòdicament l'adequació i el bon funcionament de la 
dotació mobiliària i dels aparells utilitzats en la prestació dels seus 
serveis.  
• Vetllar per l'adequació de nous equipaments i les noves tecnologies a 
les necessitats canviants de les persones ateses.  
 

 
REQUISIS IMPRESCINDIBLES 

 

• Grau o Diplomatura en FISIOTERÀPIA. 

• DNI o NIE 

• Currículum vitae. 

• Nivell C de català o equivalent. 

• Acreditar  certificació  consistent de no haver estat condemnat 
per sentència ferma en algun dels delictes previstos a LOPJM (*) 

• Declaració responsable, degudament emplenada. 

• Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola 
hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell 
superior. Als efectes d’exempció, les persones aspirants hauran 
d’acreditar alguna de les següents opcions: 
- haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a      

Espanya 
- certificat d’aptitud en espanyol per a estranger/a expedit per 

escola oficial d’idiomes. 
- diploma espanyol (nivell superior) que estableix el Reial 

Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent o 
certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les 
proves dirigides a l´obtenció d’aquest. 

En el cas que no es pugui acreditar mitjançant aquestes opcions, 
el nivell de castellà es valorarà a l´entrevista. 
 

 
TIPUS DE CONTRACTE 
 

 
TEMPORAL 

DURADA DEL CONTRACTE 
 

DEPENENT DEL LLOC DE TREBALL A SUBSTITUIR 

JORNADA 
 

COMPLETA  



HORARI Mati / Tarda/Partit 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 
 

Retribució bruta anual: Segons Conveni aplicable. 

LLOC DE TREBALL 
 

Residència Avis Amposta / Centre de Dia 

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 la prova d’entrevista personal, amb 

puntuació màxima de 10 punts. La no superació de la mateixa, implica 
l'exclusió del candidat del procés de selecció. Així mateix, es valorarà el 
currículum, experiència laboral el llocs de treball similars dels candidats.  

 
PRESENTACIÓ CANDIDATURES Els interessats hauran de  presentar documentació i sol·licitud al Dept. 

Secretaria de l’Hospital Comarcal d’Amposta. De dilluns a divendres i en 
horari de 9h a 13h.  C/Jacint Verdaguer número 11-13 43870 Amposta 
 

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

