CONVOCATÒRIA DE PLAÇA DE PSICÒLEG/PSICÒLOGA CLÍNIC/A
Entitat: Fundació Vidal i Barraquer
Adreça : C/ Fernando Pessoa, 47-51, 3a planta. Barcelona
Telèfon: 93 3803057
Lloc treball: Equip Clínic d’Intervenció Domiciliària de Sta. Coloma de
Gramenet.
L’ECID és un projecte pilot de la Fundació Vidal i Barraquer concertat amb el
Servei Català de la Salut. L’objectiu de l’ECID, pioner a Catalunya, és oferir
assistència en salut mental basada en el projecte AMBIT (Adaptive
Mentalization Based Integrative Treatment) de l’Anna Freud National Centre
for Children and Families, de Londres, per a adolescents d’alt risc d’exclusió
social que presenten dificultats per vincular-se amb els serveis assistencials
ordinaris. L’ECID compta amb el suport i supervisió de professionals de l’Anna
Freud National Centre for Children and Families.
Professional requerit:
Psicòleg clínic / Psicòloga clínica
Condicions requerides:
Títol de psicòleg/psicòloga especialista en Psicologia Clínica (Via PIR o
homologat).
Formació acreditable com a psicoterapeuta
Anglès parlat i escrit.
Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual actualitzat
Es valorarà
Formació en el tractament basat en la mentalització segons el model de Fonagy
i Bateman.
Experiència en projectes d’investigació.
Tasques a realitzar:
- Acollir i valorar les propostes de derivació. Mitjançant les entrevistes inicials
farà una orientació diagnòstica psicopatològica de l’adolescent i de la
dinàmica familiar.
- Co-responsable de l’elaboració del pla terapèutic individual i familiar.
- Tractament psicoterapèutic individual i familiar dels pacients assignats.

- Responsable dels contactes amb els equips derivadors i co-responsable de la
coordinació amb els diferents serveis de la xarxa assistencial.
- Responsable del suport i ajuda a la resta de l’equip: seguint els criteris i les
tècniques definides en el projecte AMBIT, vetllarà per l’adequat
manteniment d’una dinàmica relacional en l’equip que permeti i faciliti
l’assistència als pacients i les seves famílies.
Tipus de contracte: Indefinit.
Jornada laboral: 20 hores setmanals
Incorporació : 1 de desembre de 2018.
Retribució: segons el 1r conveni col·lectiu dels hospitals d’aguts, centres
atenció d’atenció primària, centres sociosanitaris, i centres de salut mental
concertats amb Servei Català de la Salut.
S’oferirà la formació AMBIT de l’Anna Freud Centre i formació continuada en
aspectes tècnics del tractament basat en la mentalització per adolescents
(MBT-A)
Les persones interessades poden enviar el currículum al senyor Sergi de Diego,
Correu: sdediego@fvb.cat. Indicant a l’assumpte del correu: Psicòleg/psicòloga
clínic/a ECID Sta. Coloma.

CONVOCATÒRIA DE PLAÇA DE TREBALLADOR/A SOCIAL
Entitat: Fundació Vidal i Barraquer
Adreça : C/ Fernando Pessoa, 47-51, 3a planta. Barcelona
Telèfon: 93 3803057
Lloc treball: Equip Clínic d’Intervenció Domiciliària de Sta. Coloma de
Gramenet.
L’ECID és un projecte pilot de la Fundació Vidal i Barraquer concertat amb
el Servei Català de la Salut. L’objectiu de l’ECID, pioner a Catalunya, és
oferir assistència en salut mental basada en el projecte AMBIT (Adaptive
Mentalization Based Integrative Treatment) de l’Anna Freud National
Centre for Children and Families, de Londres, per a adolescents d’alt risc
d’exclusió social que presenten dificultats per vincular-se amb els serveis
assistencials ordinaris. L’ECID compta amb el suport i supervisió de
professionals de l’Anna Freud National Centre for Children and Families.
Professional requerit:
Treballador/a social
Condicions requerides:
Títol oficial en Treball Social
Anglès parlat i escrit.
Certificat de delictes de naturalesa sexual actualitzat
Tipus de contracte: Indefinit.
Jornada laboral: 40 hores setmanals
Incorporació : 1 de desembre de 2018
Retribució: segons el 1r conveni col·lectiu dels hospitals d’aguts, centres
atenció d’atenció primària, centres sociosanitaris, i centres de salut
mental concertats amb Servei Català de la Salut.

S’oferirà la formació AMBIT de l’Anna Freud Centre i formació continuada
en aspectes tècnics del tractament basat en la mentalització per
adolescents (MBT-A)
Les persones interessades poden enviar el currículum al senyor Sergi de
Diego, Correu : sdediego@fvb.cat. Indicant a l’assumpte del correu:
Treballador/a social ECID Sta. Coloma.

CONVOCATÒRIA DE PLAÇA D’EDUCADOR/A SOCIAL
Entitat: Fundació Vidal i Barraquer
Adreça : C/ Fernando Pessoa, 47-51, 3a planta. Barcelona
Telèfon: 93 3803057
Lloc treball: Equip Clínic d’Intervenció Domiciliària de Sta. Coloma de
Gramenet.
L’ECID és un projecte pilot de la Fundació Vidal i Barraquer concertat amb
el Servei Català de la Salut. L’objectiu de l’ECID, pioner a Catalunya, és
oferir assistència en salut mental basada en el projecte AMBIT (Adaptive
Mentalization Based Integrative Treatment) de l’Anna Freud National
Centre for Children and Families, de Londres, per a adolescents d’alt risc
d’exclusió social que presenten dificultats per vincular-se amb els serveis
assistencials ordinaris. L’ECID compta amb el suport i supervisió de
professionals de l’Anna Freud National Centre for Children and Families.
Professional requerit:
Educador/a social
Condicions requerides:
Títol oficial d’Educador/a social
Anglès parlat i escrit.
Certificat de delictes de naturalesa sexual actualitzat
Tipus de contracte: Indefinit.
Jornada laboral: 20 hores setmanals
Incorporació : 1 de desembre de 2018
Retribució: segons el 1r conveni col·lectiu dels hospitals d’aguts, centres
atenció d’atenció primària, centres sociosanitaris, i centres de salut
mental concertats amb Servei Català de la Salut.

S’oferirà la formació AMBIT de l’Anna Freud Centre i formació continuada
en aspectes tècnics del tractament basat en la mentalització per
adolescents (MBT-A)
Les persones interessades poden enviar el currículum al senyor Sergi de
Diego, Correu : sdediego@fvb.cat. Indicant a l’assumpte del correu:
Educador/a social ECID Sta. Coloma.

CONVOCATÒRIA DE PLAÇA D’INFERMER/A
Entitat: Fundació Vidal i Barraquer
Adreça : C/ Fernando Pessoa, 47-51, 3a planta. Barcelona
Telèfon: 93 3803057
Lloc treball: Equip Clínic d’Intervenció Domiciliària de Sta. Coloma de
Gramenet.
L’ECID és un projecte pilot de la Fundació Vidal i Barraquer concertat amb
el Servei Català de la Salut. L’objectiu de l’ECID, pioner a Catalunya, és
oferir assistència en salut mental basada en el projecte AMBIT (Adaptive
Mentalization Based Integrative Treatment) de l’Anna Freud National
Centre for Children and Families, de Londres, per a adolescents d’alt risc
d’exclusió social que presenten dificultats per vincular-se amb els serveis
assistencials ordinaris. L’ECID compta amb el suport i supervisió de
professionals de l’Anna Freud National Centre for Children and Families.
Professional requerit:
Infermer/a
Condicions requerides:
Títol oficial de Diplomat en Infermeria
Anglès parlat i escrit.
Certificat de delictes de naturalesa sexual actualitzat
Tipus de contracte: Indefinit.
Jornada laboral: 40 hores setmanals
Incorporació : 1 de desembre de 2018
Retribució: segons el 1r conveni col·lectiu dels hospitals d’aguts, centres
atenció d’atenció primària, centres sociosanitaris, i centres de salut
mental concertats amb Servei Català de la Salut.

S’oferirà la formació AMBIT de l’Anna Freud Centre i formació continuada
en aspectes tècnics del tractament basat en la mentalització per
adolescents (MBT-A)
Les persones interessades poden enviar el currículum al senyor Sergi de
Diego, Correu : sdediego@fvb.cat . Indicant a l’assumpte del correu:
Infermer/a ECID Sta. Coloma.

