NOTA INFORMATIVA

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A
CATALUNYA ANYS 2011-2015
Auxiliar de gerontologia
Els professionals que estan treballant actualment o s’incorporin abans del 31 de
desembre del 2015 a l’ocupació d’auxiliar de gerontologia hauran de tenir abans
d’aquesta data un dels següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El títol de Tècnic/a en atenció sociosanitària*
El títol de Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria*
El títol de Tècnic/a auxiliar de clínica
El títol de Tècnic/a auxiliar d’Infermeria (Mòdul de nivell II)
El títol de Tècnic/a superior d’Integració social*
El títol de Tècnic/a superior en Integració social (Adaptació en intervenció
sociosanitària)*
7. El certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en institucions
socials.
8. El certificat d’acreditació de competències corresponent al títol de Tècnic/a en
atenció sociosanitària (Annex 1).
9. El certificat de validació de crèdits corresponents al títol de Tècnic/a en atenció
sociosanitària (Annex 1).
10. El certificat d’acreditació de competències corresponents als certificats de
professionalitat d’atenció sociosanitària en institucions socials.
11. Acreditar alguna de les titulacions reconegudes, tal i com s’indica l’annex 2.
Assistent/a d’atenció domiciliaria
Els professionals que estan treballant actualment o s’incorporin abans del 31 de
desembre del 2015 a l’ocupació d’assistent/a d’atenció domiciliaria, hauran de tenir
abans d’aquesta data un dels següents:
1. El títol de Tècnic/a en atenció sociosanitària*
2. El títol de Tècnic/a superior d’integració social*
3. El títol de Tècnic/a superior en integració social (Adaptació en intervenció
sociosanitària)*
4. El certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili.
5. El certificat d’acreditació de competències corresponent al títol de Tècnic/a en
atenció sociosanitària (Annex 1).
6. El certificat de validació de crèdits corresponents al títol de Tècnic/a en atenció
sociosanitària (Annex 1).
7. El certificat d’acreditació de competències corresponents al certificat de
professionalitat d’atenció sociosanitària en atenció en el domicili
8. Acreditar alguna de les titulacions reconegudes, tal i com s’indica l’annex 2.
* i els títols equivalents que els substitueixin en la implantació de la nova Llei Orgànica
d’Educació (LOE).
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Annex 1.
RELACIÓ ENTRE LES CATEGORIES LABORALS I LES UNITATS DE COMPETÈNCIA -UC- DEL TÍTOL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
ATENCIÓ SOCIOSANITARIA (LOGSE)

CATEGORIES LABORALS
Nova
Denominacions segons
denominació
(Cartera de
convenis col·lectius
Serveis Socials)

Persones grans

Servei d’atenció
domiciliària
- SAD-

Auxiliar de
gerontologia

Assistent d’atenció
domiciliària

CFGM Atenció Sociosanitària
Unitats de competència

UC 1: Organitzar, preparar i
controlar les intervencions
d’atenció a les persones i al
seu entorn.
UC 2: Desenvolupar
Auxiliar de gerontologia / gerontòleg /
intervencions d’atenció física a
monitor / auxiliar de clínica / auxiliar de
persones amb necessitats
geriatria
específiques.
UC 3: Desenvolupar
intervencions d’atenció
psicosocial a persones amb
necessitats específiques.
UC 2: Desenvolupar
intervencions d’atenció física a
persones amb necessitats
específiques.
UC 3: Desenvolupar
Auxiliar d’ajuda a domicili / auxiliar de intervencions d’atenció
geriatria en el domicili
psicosocial a persones amb
necessitats específiques.
UC 4: Desenvolupar les
activitats relacionades amb la
gestió i funcionament de la
unitat convivencial.

Crèdits associats a UC
Cr 1: Planificació i control de les intervencions:
(Mínim 90 h).
Cr 2: Atenció sanitària (Mínim 210 h ).
Cr 3: Higiene ( Mínim 120 h ).
Cr 4: Atenció i recolzament psicosocial ( Mínim
120h )
Cr 5: La intervenció educativa (Mínim 120h)
Cr 6: Oci i temps de lleure de col·lectius específics
(Mínim 90 h.)

Cr 2: Atenció sanitària (Mínim 210h )
Cr 3: Higiene ( Mínim 120h )
Cr 4: Atenció i recolzament psicosocial ( Mínim
120h )
Cr 5: La intervenció educativa (Mínim 120h)
Cr 6: Oci i temps de lleure de col·lectius específics
(Mínim 90 h.)
CR 7: Recolzament domiciliari Especialista (Mínim
120 h)
CR 8: Alimentació i Nutrició familiar ( mínim 60h)
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Annex 2.

HABILITACIÓ DELS PROFESSIONALS: AUXILIAR DE GERONTOLOGIA

Els i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions següents i dos anys
d’experiència laboral, no caldrà que passin el procés d’acreditació de competències i
ni el procés de validació dels aprenentatges assolits per l’experiència laboral.
Titulacions vàlides de Formació Professional Reglada de la Branca de Sanitat:
−
−

Formació Professional Primer Grau:Títol de Tècnic/a auxiliar de psiquiatria
Formació Professional de Segon Grau: Títol de Tècnic/a especialista d’assistència
geriàtrica, Títol de Tècnic/a especialista d’assistència psiquiàtrica, Títol de
Tècnic/a especialista d’Educador de disminuïts psíquics

HABILITACIÓ DELS PROFESSIONALS: ASSISTENT D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Els i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions següents i dos anys
d’experiència laboral, no caldrà que passin el procés d’acreditació de competències
ni el procés de validació dels aprenentatges assolits per l’experiència laboral.
Titulacions vàlides de Formació Professional Reglada de la Branca de Sanitat:
−
−

Formació Professional Primer Grau: Títol de Tècnic/a auxiliar de psiquiatria
Formació Professional de Segon Grau: Títol deTècnic/a especialista d’assistència
geriàtrica, Títol de Tècnic/a especialista d’assistència psiquiàtrica

Titulacions vàlides de Formació Professional Reglada de la Branca de Serveis a la
Comunitat:
−

Formació Professional de Segon Grau: Títol de Tècnic/a especialista d’economia
sociofamiliar
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Annex 3.

REFERÈNCIES NORMATIVES
-

Reial Decret 496/2003, de 2 de maig, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en
Atenció Sociosanitària i els corresponents ensenyaments comuns (BOE núm. 124,
24.05.03).

-

Decret 104/2005, de 31 de maig, pel qual s'estableix el currículum del cicle
formatiu de grau mitjà d'atenció sociosanitària (DOGC núm. 4397, de 2.6.05).

-

Reial Decret 546/1995, de 7 d’abril, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Cures
Auxiliars d’infermeria i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 133,
05.06.95).

-

Decret 203/1997, de 30 de juliol pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu
de grau mitjà de Cures d’Auxiliar d’Infermeria (DOGC núm. 2464, de 28 d'agost de
1997).

-

Ordre de 13 de juliol de 1974 per la qual es disposa l'horari lectiu, qüestionaris i
orientacions pedagògiques del pla d'estudis de la Formació Professional de Primer
Grau. BOMEC, Butlletí Oficial del Ministeri d'Educació i Ciència. Col·lecció
legislativa, 1974, pàgines 920-1084. Madrid: Ministeri d'Educació i Ciència, 19722004.

-

Ordre del 5 de desembre de 1988 per a la qual es regula amb caràcter
experimental els Mòduls Professionals per a l’alumnat de primer cicle de la
Reforma Experimental dels Ensenyaments Mitjans (BOE núm. 304, 20.12.88).

-

Ordre de 5 de juny de 1989 per la qual es determinen els títols a expedir a
l’alumnat que finalitzen els Mòduls Professionals (BOE núm. 137, 9/05/89)

-

Reial Decret 2061/1995, de 22 de desembre, pel qual s’ estableix el Títol de Tècnic
Superior en Integració Social i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm.
48, 24.02.96).

-

DECRET 39/1999, de 23 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle
formatiu de grau superior d'integració social (DOGC núm. 2840, de 4 de març de
1999).

-

Ordre de 10 de gener del 2000, per la qual s’adapta el currículum del cicle formatiu
de grau superior d’integració social al perfil professional de la intervenció
sociosanitària. (DOGC núm. 3061, de 21.01.00).

-

Reial Decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats
aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu
(BOE núm. 110, de 08/05/88).
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