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PROMOCIÓ INTERNA / EXTERNA 

 

FISIOTERAPEUTA ÀREA BÀSICA DE SALUT CERDANYA 

S’ofereix: 
o Lloc: ABS Cerdanya – Fundació Hospital de Puigcerdà. 

o Contractació indefinida a la Fundació Hospital de Puigcerdà. 

o Horari: jornada ordinària, de matins i/o tardes, segons necessitats del servei i amb els descansos 

establerts legalment. 

o Jornada: 100%. 

o Retribució econòmica: la fixada pel conveni col·lectiu d’aplicació. 

o Data d’incorporació: immediata. 

 

Funcions: 
o Integrar-se dins l’EAP per donar resposta a les necessitats i problemes de salut de la comunitat, 

desenvolupant activitats de promoció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència i 

rehabilitació. 

o Promoure i millorar l'autonomia de les persones que pateixen problemes de salut crònics de 

baixa complexitat i elevada prevalença mitjançant educació sanitària, activitats grupals i tallers 

sobre activitat física i exercici físic terapèutic. 

o Optimitzar el treball en xarxa amb altres agents comunitaris i serveis que participen en el 

procés assistencial d'atenció al funcionament i la discapacitat. 

o Coordinació amb l'EAP i el Servei de RHB de referència i donar resposta a les seves 

interconsultes, participar en la formació continuada de l’EAP. 

o Protocol·litzar les activitats que es realitzin. 

 

Es demana: 

o Diplomatura Universitària o Grau en Fisioteràpia. 

o Experiència prèvia en el camp de la fisioteràpia. 

o Estar col·legiat / col·legiada. 

 

Es valora: 

o Visio integral, capacitat de treball, d’organització i de resolució de problemes. 

o Adaptació a noves situacions i capacitat d'afrontar nous reptes. 

o Capacitat de comunicació per la promoció del benestar de les persones ateses. 

o Actitud proactiva i iniciativa. 

o Participació i relació a amb altres professionals del seu àmbit de treball. 

o Formació en activitat física i exercici terapèutic. 

o Experiència i coneixements en el desenvolupament d'activitats de la promoció de la salut i 

prevenció de la malaltia, salut comunitària i educació grupal. 

o Coneixements del territori. 

o Coneixements de francès. 

 

 

Les persones interessades han de remetre una carta argumentant la seva motivació per a 

desenvolupar aquesta tasca, acompanyada d’un breu currículum vitae, no més tard del 09 de 

desembre de 2022 (inclòs) al Departament de Recursos Humans o a través del correu electrònic 

rrhh@fhp.cat. 

 

Puigcerdà, 01 de desembre de 2022 
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