
 
 

OFERTA LLOC DE TREBALL 

Ref. OF2306 

 

DESCRIPCIÓ DE LA VACANT A COBRIR 

LLOC: PSICÒLEG/A DE SUPORT A L’EQUIP EMS DEL CEO DEL MARESME  

 

CONDICIONS 

CONTRACTE I CONDICIONS: Contracte a temps parcial. Categoria TGS (Tècnic Grau superior). 

DURADA: Indefinit 

 JORNADA I HORARI: 20 hores setmanals, de dilluns a divendres amb horari entre les 7:00h i les 17:00h 

DATA INCORPORACIÓ: abril 2023 

RETRIBUCIÓ: 906,87 € bruts mensuals (50% de jornada). 14 pagues. Segons taules salarials del conveni 

de tallers.  

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL I DEPENDÈNCIA 

La tasca consisteix en donar suport als/les treballadors/es amb discapacitat intel·lectual (DI) del CEO 
del Maresme amb la finalitat d’aconseguir l’adaptació d’aquests i aquestes al lloc de treball i 
incrementar la millora de la seva qualitat de vida. Així mateix, donar suport a l’equip de monitors/es i 
altre personal dels serveis productius del CET per aconseguir tal fi.   

Dependència orgànica: Equip Gestió  EMS. 
 

FUNCIONS 

Portar a terme les funcions establertes en la convocatòria anual que regula l’Ordre EMS (Equip 
Multidisciplinari de Suport). Aquestes són: 

→ Detectar i determinar, prèvia valoració de les capacitats de les persones i l’anàlisi del lloc de 
treball, les necessitats de suport per a que els treballadors i treballadores amb discapacitat puguin 
desenvolupar la seva activitat professional. 

→ Establir les relacions precises amb l’entorn familiar i social de les persones treballadores amb 
discapacitat. 

→ Desenvolupar programes de formació que siguin necessaris per a l’adaptació dels treballadors i 
treballadores al lloc de treball. 

→ Establir suports individualitzats a cada persona al lloc de treball. 

→ Afavorir i potenciar l’autonomia i independència de les persones amb discapacitat, principalment 
en el seu lloc de treball. 

→ Afavorir l’adaptació de nous treballadors i treballadores al Centre Especial de Treball (CET). 

→ Donar suport als/les treballadors i treballadores del CET en el procés d’incorporació a 
enclavaments laborals i al mercat ordinari de treball. 

→ Detectar i intervenir en els possibles processos de deteriorament evolutius dels treballadors i 
treballadores per atenuar els seus efectes. 

→ Definir mesures que incentivin la incorporació de les dones amb discapacitat al mon laboral 
mitjançant la  confecció d’ itineraris personalitzats de capacitació, orientació i formació.  

 

 
 



 
 

 
PERFIL SOL·LICITAT 

IMPRESCINDIBLE: 

• FORMACIÓ REGLADA: Llicenciatura o Grau Universitari en Psicologia.  

• Coneixement del paquet informàtic Microsoft Office. 

• Disposar de carnet de conduir  

VALORABLE: 

• Formació en les línies d’intervenció actual vers l’atenció a persones amb discapacitat 

intel·lectual (ACP, PCP, Suport conductual positiu, Concepció actual de la discapacitat,...) 

• Experiència en el camp de l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual en entorns 

laborals.  

 

COMPETÈNCIES 

• Capacitat de treballar en equip multidisciplinari. 

• 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. 

• Capacitat de planificació, organització, i resolució de conflictes. 

• Implicació i compromís. 

 

PROCÈS DE SELECCIÓ 

Les persones interessades han de enviar un correu electrònic indicant a l’assumpte la referència 

OF/2306 Psicòleg/a EMS CEO i a l’atenció d’ en Pere Romano al correu electrònic 

vulltreballar@fundaciomaresme.cat  adjuntant carta de motivació  el currículum actualitzat abans del 

26 de març, inclòs.  

 

mailto:vulltreballar@fundaciomaresme.cat

