
RESPONSABLE DE TREBALL SOCIAL

Centre: Fundació Catalana per a la paràlisi cerebral (FCPC)

Lloc de treball: Barcelona – Districte 22@ - Poblenou

Àmbit d'activitat: Persones amb discapacitat Àrea: Assistencial i sanitària.

FUNCIONS:

1. La persona professional de Treball Social de la FCPC s’integra en l’equip
multidisciplinar en dependència directa de la Direcció del Centre per a
desenvolupar les funcions i tasques que li són delegades i participar en la
avaluació continuada de la seva àrea de responsabilitat.

2. Atenció a les persones residents des del model d’atenció centrada en la
persona en coordinació amb l’equip multidisciplinari i la resta d’equip
humà de la FCPC.

3. Tasques pròpies del treball social.

4. Analitzar i resoldre conflictes que puguin sorgir el dia a dia.

5. Elaboració, implementació i formació al personal dels protocols necessaris
per a una correcta atenció de les persones residents i de la seva aplicació.

6. Interacció amb els residents, les famílies i tutors, amb la finalitat
d’informar i proporcionar tranquil·litat.

7. Coordinació amb els centres ocupacionals als que acudeixen a diari les
persones residents de la Llar Residència.

8. Fer l’avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones
ateses.

9. Participar, d’acord amb el calendari establert, amb les sessions destinades
a l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del pla d’atenció de cada persona
usuària i aportar las valoracions pròpies de l’àmbit.

10. Participar en l’elaboració i la revisió periòdica dels protocols d’atenció del
centre.

11. Participació a l'assemblea mensual dels residents

12. Elaboració de la documentació pertinent al treball social (ingressos
residencials, baixes/altes a diferents serveis…)

13. Assumir un cop al mes el seguiment de guàrdia d’emergències de la Llar.

14. Col·laborar en l’execució de tasques de l’equip multidisciplinari en
temporades de baixes o vacances.



OFERTA

Número de vacants: 1

Jornada: 16 h/s

Jornada setmanal: Parcial

Torn horari: De Dilluns a divendres, en horari a convenir entre matins i tardes
segons necessitats d’ambdues parts.

Tipus de contracte: 3 mesos de prova + 6 mesos + indefinit

Retribució (€/any): Segons conveni

REQUISITS:

● Grau/Diploma en Treball Social.

● Certificat negatiu de delictes penals i de naturalesa sexual.

● Domini del català i castellà.

● Incorporació immediata.

ES VALORARÀ:

● Experiència en el sector de la paràlisi cerebral o en residència per a
persones amb discapacitat.

● Domini informàtic, especialment RESIPLUS


