
COMPETÈNCIES 
TÈCNIQUES

Atenció sanitària bàsica i 
administració de medicaments
Tècniques d’higiene personal

Tècniques d’alimentació

Tècniques bàsiques de mobilització 
de persones

SORTIDES
PROFESSIONALS

Tècnic/a auxiliar d’atenció primària

Auxiliar d’atenció sociosanitària 
en residències de persones grans

JO VULL SER

AUXILIAR 

COMPETÈNCIES PERSONALS

Habilitats relacionals

Interacció mitjançant tecnologies digitals

Treball en equip i en xarxaEmpatia

Resolució de problemes

Assistent/a d’atenció domiciliària

Disposició a l’aprenentatge

Consorci Hospitalari de Vic

Institut Municipal de Serveis 
Personals de Badalona 

Residència Danae 

Residència Inglada Via 

Residències Edelweiss

> 

> 

> 

> 

> 

#

Sabies que...?

#somFP
#FPindustrial

CLASSIFICACIÓ:

T’agrada tenir cura dels altres? Tens una sensibilitat especial per les 
persones grans?

L’auxiliar d’infermeria és una figura essencial en l’atenció de persones 
que requereixen cures, d’edat avançada o en situació de dependència. 
Sol treballar en centres sanitaris, residències de gent gran o en domicilis, 
i s’encarrega principalment de donar atenció bàsica de salut i d’assistir 
en la realització d’activitats quotidianes amb l’objectiu de garantir el 
benestar físic i emocional de les persones.

Aquesta és una ocupació que està evolucionant gràcies a l’ús de les 
noves tecnologies com ara la tauleta, que es fan servir cada vegada més 
tant per registrar les tasques realitzades o controlar diferents paràmetres 
dels pacients com per coordinar-se amb altres professionals.

El 45,3% de les persones graduades en 
ensenyaments professionals treballa 
abans de nou mesos des de la seva 
graduació i fins al 56,7% en la modalitat 
dual. 

Després de cursar graus superiors d’FP 
de la família Serveis socioculturals i a la 
comunitat, gairebé el 55% troba feina.

Font: Inserció laboral dels ensenyaments 
professionals 2021 (Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya).

EMPRESES ON PODEM 
TROBAR AQUEST OFICI

Manetes: en anglès en diríem “fixer” i és la persona que té destresa manual per fer o 
arreglar coses.

Somniador/a: facilitat per generar noves idees, obrir la ment a noves perspectives
i solucions, imaginar, representar i combinar imatges.

Plannificador/a: capacitat de prioritzar i organitzar amb anticipació què fer, com i
quan i qui fer-ho. Posar ordre seguint un pla determinat.

D’INFERMERIA

Animador/a sociodigital

Sociable: de relació fàcil i amable en les relacions socials, gaudeix interaccionant amb 
altres persones.  Capacitat per a la comunicació efectiva i empàtica.

(        Competències digitals)

Auxiliar d’atenció sociosanitària 
en centres de dia

Cuidador/a de persones amb discapacitat

(       Competències 
           digitals)

Acompanyament emocional i digital

Gestió de documentació sanitària

Fundació Aymar i Puig> 

Les Masies de Mollet> 

Residència DomusVI > 

Residencia Llars Mundet > 

Suara Cooperativa > 

DCStudio / Freepik



Certificat de Professionalitat

Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials (Nivell 2)

SI  TENS BATXILLERAT O UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Cicles formatius de Grau Superior (CFGS)

>

SI  VOLS CONTINUAR ESTUDIANT

Graus Universitaris 

Promoció de la Salut>

Més informació a:
Si vols trobar els estudis que encaixen més amb tu
a Catalunya

>

Per saber-ne més sobre la Formació Professional Dual>

Si vols descobrir tots els cursos que pots fer
a Espanya

>

#CHALLENGEFUTUR

QUÈ FA UN/A AUXILIAR D’INFERMERIA?

Coneix com va desenvolupar la feina l’Àlex Tous 
durant un dia a la Residència Domus Vi.

Captura del vídeo

Més videos a:

Màsters

Infermeria>

ESTUDIS RELACIONATS

Consulta altres
fitxes ocupacionals a:

Gran Enginyeria de la Salut>

Màster Envelliment i Salut>

queestudiar.gencat.cat

educaweb.cat

agora.xtec.cat/fpdual

SI TENS ESO

Cercador de Punts d'Informació i Orientació professionals>

https://fp.gencat.cat/ca/detalls/article/Punts-dinformacio-i-
orientacio-professionals

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes>

CFGS Integració Social>

Màster Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i a la Salut>

Màster Atenció Integrada en la Cronocitat i l’Envelliment>

Curs d’especialització: Aplicació de les Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació en les cures professionals

>

#ChallengeFutur >

https://bit.ly/3UGa0hN

Salut Digital>

Lideratge i Gestió d'Infermeria>

Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM)

ITINERARIS FORMATIUS

Cicles Formatius 
de Grau Mitjà
(des de 4t ESO)

Els CFGM són estudis de dos 
anys de durada en què està 
previst la realització de 
pràctiques a l'empresa durant 
el segon any d'estudis  i fins i 
tot la contractació o beca salari 
si els estudis es fan en 
modalitat dual. 

Els CFGS són estudis 
superiors de dos anys de 
durada en què està previst la 
realització de pràctiques a 
l'empresa durant el segon 
any d'estudis i fins i tot la 
contractació o beca salari si 
els estudis es fan en 
modalitat dual. 

Cicles Formatius 
de Grau Superior
(des de batxillerat 
i Grau Mitjà)

Els Graus Universitaris són 
estudis superiors normalment 
de quatre anys en què està 
previst fer pràctiques en 
empreses.

Graus Universitaris
(des de batxillerat i Grau Superior)

QUÈ ÉS CADA ESTUDI?


