
Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Tècniques de control d'arxiu i documentació. Conservació o
destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.

 

Tema 5

Introducció a la informàtica. Ofimàtica bàsica: 1) Microsoft Word, nivell bàsic: elements de l'entorn Word,
edició bàsica de Word, gestió de fitxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de caràcter
bàsics. Control d'alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pagina. Opcions de
revisió gramatical. Ortografia. Configurar la pàgina. Imprimir documents i configurar impressora. Marges i
subratllat. 2) Microsoft Excel, nivell bàsic: l'entorn del programa Excel, cel·les, llibres (crear, guardar i
recuperar), rang, files i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel·la, format de pàgina i impressió, fulls i
llibre, formules i funcions, finestres.

 

Tema 6

Prevenció de riscos laborals: riscos a l'àmbit sanitari. Risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i
contagi; actuacions preventives bàsiques pel que fa al risc biològic. Factors associats a l'ergonomia:
manipulació manual de càrregues, mobilització i trasllat de malalts. Factors de risc específics associats a la
seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas
d'emergència: incendis. Riscos psicològics i socials: Organització del treball. Jornades perllongades i torns.
Situacions de violència.

 

 

Perfil competencial

Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa
de decisions. Comunicació i persuasió. Planificació, organització i priorització.

 

 

Annex 3

Barem de mèrits de la categoria de zelador/a

 

1. Formació 35 punts/màxim

1.1. Formació contínua:   

Per cursos, tallers, seminaris i jornades (màxim de 100 h./curs i 500h. /any) :   

Cursos, tallers, seminaris, presencials i a distància, i cursos en jornades amb aprofitament 0,040 punts/hora

Cursos, tallers i seminaris presencials sense aprofitament 0,020 punts/hora

 

2. Experiència professional en centre sanitari 50 punts/màxim

2.1 A l'Institut Català de la Salut i en altres serveis de salut del SNS com a personal estatutari. 0,30 punts/mes

2.2 Al SISCAT i en centres assistencials universitaris, cooperació al desenvolupament o ajuda
humanitària a l'àmbit de la salut, realitzant funcions de la categoria.

0,20 punts/mes

 

3. Docència 10 punts/màxim
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3.1. Docència de formació contínua:   

3.1.1 Docent de formació contínua a l'ICS, EAPC, SNS o equivalents 0,1 punt/hora

3.1.2 Docent de formació contínua acreditada 0,1 punt/hora

 

4. Altres activitats 5 punts màxim

4.1. Congressos i jornades:   

Comunicació oral 2 punts/cada

Pòster 1 punts/cada

Total 100  

Puntuació màxima 100  

 

5. Altres mèrits addicionals: 25 punts màxim

5.1. Haver superat la fase d'oposició en la darrera convocatòria de l'ICS 10 punts

5.2. Coneixement de la llengua catalana (només puntua el nivell més alt) 5 punts màxim

Nivell B 1 punt

Nivell C 3 punts

Nivell D 5 punts

5.3. Coneixement de la llengua anglesa (només puntua el nivell més alt) 5 punts màxim

First certificate in English (FCE) GESE 7,8 i 9. Nivell B2 del Consell d'Europa 1 punt

Certificate in Advanced English (CAE) GESE 10 i 11. Nivell C1 del Consell d'Europa 3 punts

Certificate of Proficiency in English (CPE) GESE 12. Nivell C2 del Consell d'Europa 5 punts

5.4. ACTIC o COMPETIC (només puntua el nivell més alt): 5 punts màxim

Nivell Bàsic 1 punt

Nivell mitjà 3  punts

Nivell superior 5 punts

Total 125 punts

Puntuació màxima 100 punts
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