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 DATA DE LA CONVOCATÒRIA :  Octubre 2021 

 

Lloc a ocupar :     Monitora  ocupacional SOI 

Àmbit d’Intervenció :   Àrea Laboral 

Referència :      Monitora  SOI 
 

 

 FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 

 
o Atenció directa al grup de persones usuàries del servei.  
o Disseny i desenvolupament d’activitats d’ajustament personal i social ( dansa, sorti-

des, viatge fi de curs, ...) i prelaborals ( elaboració de paper reciclat, manipulats, 
ensobraments,...).     

o Fer el seguiment individual de cada persona usuària, emplenant els registres del 
servei. 

o Participar a les reunions d’equip i coordinar-se amb els altres professionals. 
o Elaborar els informes individuals i fer les entrevistes amb les famílies a final de 

curs.  
o Dur a terme tasques de suport sòciosanitari (administració de medicació i suport en 

la higiene personal).  
o Suport en la gestió del projecte (compres de material, comandes, XXSS, fires i ta-

llers,...). 

  
 

 PERFIL REQUERIT: 
 

Amb experiència en l’atenció directa a persones adultes amb discapacitat intel·lectual. 
Capacitat de treball en equip, empatia, capacitat de resolució de conflictes, bona predisposició, 
flexibilitat, iniciativa, responsabilitat, capacitat d’organització i planificació.  
Imprescindible formació dins l’àmbit educatiu o social (mínim cicle formatiu de Grau mig).  
Gènere femení, per garantir la parietat dins l’equip educatiu. 
Certificat d’antecedents penals.  
Es valoraran les competències dins el món de la plàstica.  
Català escrit i parlat, mínim nivel B2. 
Domini del paquet office, internet i xarxes socials. 

 

 CONDICIONS LABORALS DE LA OFERTA DE TREBALL: 

 
 

 Jornada: 40 h./ setmanals 

 Horari: de dilluns a divendres, de 8.45h-17.45h (1h per dinar) 

 Contracte laboral : Temporal de 12 mesos, amb possibilitats de continuïtat  

 Incorporació : 18/10/2021 

 Salari : segons Conveni de Tallers, categoria monitor ocupacional 

 
 

Les persones interessades poden enviar una carta amb les motivacions i el seu Curriculum Vitae a: 

Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH) 

C/Siracusa 53 (08012) Barcelona 

A l’at. De RRHH 

e-mail: rrhh@acidh.org 

Indicar al sobre o correu electrònic la referència: MONITORA SOI 


