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_____________________________________________________________________
Sobre nosaltres
ArtAgere, amb seu a Barcelona, és una entitat que creu profundament en les capacitats
de les persones, en l’art com a vehicle que les promou, en els efectes que provoca
aquesta acció en la humanització de les relacions i en la transformació que n’esdevé
per la societat.
Té com a missió desenvolupar l’artteràpia com a professió i crear projectes amb vocació
innovadora per la societat. En aquest sentit, l’organització es desenvolupa en les
següents àrees: Salut - Societat, ciutadania i famílies – Educació – Cultura – Empresa.
ArtAgere, neix gràcies a l’impuls de la Fundació Nous Cims i de la seva col·laboració.
A partir del seu Projecte “Domum Artteràpia”, un projecte d’artteràpia gratuït per a
persones adultes en procés oncològic, que s’inaugura dins del centre Kàlida-Sant Pau,
que s’ha anat desplegant durant els darrers dos anys a Unitats d’oncologia de diferents
Hospitals Públics de Catalunya i que ara continuarà implementant.
El projecte consisteix en dur a terme sessions d’artteràpia per persones adultes en
procés oncològic, en dispositiu grupal i en format tancat, on es desenvolupa un cicle
amb un número determinat de sessions d’artteràpia i on les persones es comprometen,
tan com els sigui possible, a assistir a un número de sessions acordat.
Seguint aquest model, aquest any, s’inicia un estudi Multicèntric per aportar evidència
científica dels beneficis de l’Artteràpia en persones que estan en processos oncològics.
Actualment, seguint el Pla de Creixement d’aquest projecte, així com el Pla de
Desenvolupament de l’entitat en les altres àrees, es requereix incorporar a l’equip
un/una:
ARTTERAPEUTA
La persona que s’incorpori assumirà les següents funcions:
Sota l’orientació i la supervisió de la Coordinadora del Projecte contribuirà a assolir els
objectius del projecte i de l’estudi d’investigació, duent a terme el desenvolupament de
les sessions a diferents Hospitals de la zona de Barcelona i província, amb possibilitat
d’estendre’s a Girona.
Jornada laboral: 20 hores/setmana
Data d’incorporació prevista: febrer 2021
Educació:
• Màster en Artteràpia i formació complementària en: Psicologia, psicooncologia,
educació social, treball social i ciències de la salut en general.
Experiència:
• Almenys dos anys d'experiència en el desenvolupament de grups d’artteràpia en
l’àmbit de la Salut. Es valorarà altre format de grup terapèutic.
Habilitats:
• Excel·lents habilitats de treball en equip i interpersonals.
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Alta capacitat per desenvolupar projectes tècnics.
Capacitat de treballar per iniciativa pròpia i obtenir resultats davant terminis
ajustats amb resultats de gran qualitat i de manera rigorosa.
Compromís, creativitat i innovació en idees i accions.
Alta motivació i capacitat de crear entorns de treball positius i col·laboratius.
Fortes habilitats de planificació i organització.
Capacitat de comunicar-se de manera eficaç, tant oralment com per escrit.
Capacitat de realitzar múltiples tasques i establir prioritats d’una manera eficient
i sovint autogestionada i motivada.
Un enfocament flexible per al treball i la capacitat de respondre a curt termini a
una àmplia varietat de tasques.
Capacitat analítica i crítica amb un alt nivell de compromís i afany de millora a
nivell personal i d’equip.

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV i una carta de presentació i
motivació a: info@artagere.com

