
 

 

OFERTA LLOC DE TREBALL 
Codi Oferta: PI2113 

 

 
DESCRIPCIÓ DE LA VACANT A COBRIR 

 

Lloc de treball: Educador/Educadora SASVI 

 
CONDICIONS 

 

Condicions: Contracte de 6 mesos amb possibilitats reals de continuïtat indefinida. 

Jornada i horari: 30 hores setmanals (75% de jornada) de dilluns a divendres en franja horària 

entre les 15.30h a 21.30h. Dimarts matins de 9:30 a 11:30h (reunió d’equip). 

Data d’incorporació: 1 de Desembre de 2021 

Retribució: segons taules salarials conveni de tallers, categoria de monitor/a. 

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL I DEPENDÈNCIA 

 

Educador/a del Servei d’acompanyament i Suport a la Vida independent: proporcionar a 

persones amb discapacitat intel·lectual amb un nivell alt d’autonomia i capacitats que viuen de 

manera independent, una sèrie de suports puntuals i intermitents que els faciliten la seva 

integració social i els ajudi a dur una vida desinstitucionalitzada. 

Preferiblement amb carnet de conduir B1. 
 

FUNCIONS 
 

Acompanyar i orientar la persona en el seu desenvolupament vital, atenent les seves vessants 
psíquica, conductual i emocional: 

▪ Promoure, estimular i treballar amb els usuaris el seu PAP (Pla d’Atenció Personal). 
▪ Vetllar perquè les condicions i els recursos del dia a dia de la persona s’adeqüin a les seves 

necessitats i possibilitin el seu creixement. 
▪ Vetllar, supervisar i fomentar l’adquisició i el manteniment d’uns bons hàbits d’higiene, salut 

i alimentació. 
▪ Supervisar i vetllar per una correcta higiene de la llar, hàbits de neteja i manteniment. 
▪ Orientar, supervisar i administrar l’economia personal de cada usuari, i la comuna en els 

pisos on s’ escaigui. 
▪ Coordinació amb la resta de l’equip de gestió en el seguiment de la persona atesa. 
▪ Assistir i participar a les diferents reunions que estructuren l’Atenció indirecta. 



 

 

PERFIL SOL·LICITAT 
 

FORMACIÓ REGLADA: Cicle Formatiu Grau Superior d’Integració Social i/o Cicles formatius 

vinculats al món de l’educació, Graus d’Educació Social, Educació Especial, Pedagogia o 

Psicologia. 

EXPERIÈNCIA: Es valorarà l’experiència en l’àmbit de l’acolliment residencial per a persones amb 

discapacitat, així com en Serveis de Teràpia Ocupacional i Serveis d’Inserció/Formació per a 

persones amb DI. 

 

COMPETÈNCIES 
 

- Capacitat de treballar en equip . 

- Capacitat d’ escoltar, aprendre i millorar en la tasca de cada dia. 

- Habilitats relacionals i comunicatives. Empatia, bon tracte i coneixement del col·lectiu de 

persones amb discapacitat intel·lectual. 

- Capacitat d’adaptació als canvis i imprevistos. 

- Habilitat per gestionar i resoldre problemes de trastorn de conducta. 

 
PROCÈS DE SELECCIÓ 

 

Les persones interessades han d’enviar seu currículum a l’atenció d’en Pere Romano a 

vulltreballar@fundaciómaresme.cat indicant a l’assumpte OF2113 Educador/a SASVI exposant 

la seva candidatura abans del 24 de novembre inclòs. 


