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La Fundació Privada Vallés Oriental, entitat sense ànim de lucre que té com a objecte l’atenció a persones amb 
discapacitat intel·lectual en l’àmbit de Catalunya, amb la finalitat de potenciar la seva qualitat de vida i vetllar 
perquè els seus drets com a persones siguin respectats, precisa incorporar a la seva estructura: 
 

 PSICÒLEG/OGA   
Servei d’Habitatge  

Contracte de relleu per jubilació parcial 
 
 

RESPONSABILITATS Participar d’una dinàmica que generi una prestació de serveis de qualitat, per tal de 
trobar les formes d’atenció que incideixin més directament en la satisfacció de les 
persones ateses. 
El camp d’actuació d’aquesta posició és el Servei d’Habitatge. 

FUNCIONS Gestió dels recursos relacionats amb les persones ateses: 
- Seguiment i suport psicològic. 
- Atenció a les famílies en l’àmbit psicològic.  
- Detecció de necessitats i participació en l’elaboració i supervisió dels programes 
individuals i en l’elaboració de projectes. 
- Forma part de la comissió d’avaluació de les noves persones ateses, fent la 
valoració diagnòstica de la persona candidata. 
- Elaborar informes psicològics.  
- Supervisió i assessorament  tècnic dels professionals d’atenció directa.  
 
Gestió dels recursos i relacions externes: 
- Coordinació de les activitats externes a les llars residència (sortides, etc.). 
- Coordinació amb serveis externs relacionats amb la salut mental  
 
Gestió dels procediments relacionats amb l’operativa del servei: 
- Participa en l’organització del Servei d’habitatge. 
- Participar en comissions de treball segons necessitats de l’FVO. 

FORMACIÓ 
REQUERIDA 

Llicenciatura/grau  en psicologia.  
Formació especialitzada en l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual 
(psicopatologia i trastorns de conducta). 

EXPERIENCIA Experiència mínima d’1 any realitzant funcions similars a les descrites. 

APTITUDS 
PERSONALS 

Persona responsable, amb capacitat d’escolta activa i empàtica, capacitat 
d’observació i anàlisi i per la resolució de conflictes, tolerant i flexible, capacitat per 
treballar en equip, respectuosa. 

REQUISITS El candidat/a haurà d’estar apuntat al SOC com a demandant d’ocupació. Només 
podran optar els treballadors amb contracte temporal o sense ocupació laboral 
actual. La normativa vigent no permet formalitzar contracte de relleu amb 
treballadors que actualment tinguin contracte indefinit. 

Cal tenir autonomia de transport per arribar al centre de treball (no hi arriba 
transport públic) 

CONTRACTE Contracte de relleu vinculat a jubilació parcial. 

JORNADA - 1290 h/any (75% sobre jornada completa s/Conveni llars-residències) 
- Horari: dilluns de 9h a 17h, dimarts dimecres i dijous de 12h a 20h 

SALARI 22.280,44€ bruts anuals (1.591,46€ bruts x 14 pagues) 

 
Les persones interessades han d’enviar el seu currículum abans del 22.09.2020 a:  

recursoshumans@fvo.cat 


