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1. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS 

 
1.1) Introducció al marc legal 

 
El Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d'assistència i serveis 
socials, té per objecte "ordenar, estructurar, promoure i garantir el dret a un sistema de 
serveis socials de responsabilitat pública en l'àmbit territorial de Catalunya" (article 1). 
Aquest Decret legislatiu estructura funcionalment el Sistema català de serveis socials 
en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials especialitzats (article 9). 
 
El Decret 284/96, de 23 de juliol, de regulació del Sistema català de serveis socials, 
respon al mandat establert al Decret legislatiu 17/1994, de procedir al seu 
desplegament reglamentari, tot actualitzant les condicions funcionals i la tipologia dels 
serveis i establiments socials. 
 
Segons aquest Decret, els serveis socials d'atenció primària constitueixen el punt 
d'accés immediat al Sistema català de serveis socials i, mitjançant equips 
multiprofessionals, porten a terme funcions d'informació, orientació i assessorament, 
de treball comunitari i de detecció i prevenció, formulen propostes de derivació als 
serveis socials d'atenció especialitzada, i apliquen tractaments de suport a famílies i 
grups. 
 
Els serveis socials d'atenció especialitzada constitueixen el nivell d'actuació específica 
dirigida al diagnòstic, la valoració, el tractament, el suport, i la rehabilitació dels dèficits 
socials de les persones pertanyents a col·lectius o segments de la població 
caracteritzats per la singularitat de les seves necessitats. 
 
Aquests serveis actuen per mitjà de professionals especialitzats i, segons els casos, 
amb recursos comunitaris, diürns o residencials, o amb altres recursos que siguin 
adequats. 
Pel que fa a l'àmbit d'atenció social a la gent gran, els serveis socials que componen la 
xarxa bàsica de responsabilitat pública són els següents: 
• Serveis de centres de dia.  
• Serveis de centres residencials.  
• Habitatges tutelats.  
 
Els serveis de la xarxa bàsica han de ser regulats de forma unitària amb 
independència de l'Administració competent en l'atenció específica, com exigència de 
la igualtat de drets de tots els ciutadans i de la coordinació entre els tres nivells 
d'administració pública concurrents. A aquests efectes el III Pla d'actuació social 
(1997-2001) preveu l'elaboració del reglament de la xarxa bàsica de responsabilitat 
publica d'atenció social a la vellesa, el qual aplicarà els pronunciaments generals que 
estableix el Reglament general del Sistema català de serveis socials i concretarà la 
regulació dels serveis que composen la Xarxa bàsica de responsabilitat pública, 
revisant i refonent la normativa vigent, tot respectant la potestat normativa dels 
ajuntaments i consells comarcals reconeguda per la legislació de l'Administració local. 
L'objecte del reglament serà definir les obligacions públiques i les necessitats dels 
ciutadans que han de ser ateses mitjançant un dispositiu unificat que englobi la varietat 
de recursos utilitzables per dispensar els serveis compresos en l'article 11 de la Llei de 
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serveis socials de Catalunya (DL 17/94). 
 
 
1.2) Definició dels serveis de residències i centres de dia per a gent gran 

Tal com es recull a l'esmentat Decret 284/96, la definició d'aquests serveis és la 
següent: 

"a) Serveis de centres de dia per a gent gran 

Definició:  
 
Són serveis d'acolliment diürn i d'assistència a les activitats de la vida diària per a persones 
grans amb dependències, els quals es poden prestar en un establiment específic o bé com a 
servei integrat en els espais assistencials generals i en el programa funcional d'activitats 
diürnes d'una residència.  
 
Objectius:  

Facilitar un entorn compensatori a la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència.  
Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social.  
Mantenir l'acceptació de la persona amb discapacitats en el seu entorn sociofamiliar.  
Proporcionar suport a les famílies que tenen cura de les persones grans.  

Funcions:  

• Acolliment i convivència.  
• Manutenció.  
• Atenció personal en les activitats de la vida diària.  
• Readaptació funcional i social.  
• Dinamització sòciocultural.  
• Suport familiar.  
• Garantir el seguiment i la prevenció de les alteracions de la salut.  

Funcions opcionals: 

• Perruqueria.  
• Bugaderia.  
• Podologia.  
• Transport.  
• Atenció en caps de setmana i festius, en cas de necessitat.  

Destinataris 

Persones grans que necessitin organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de 
les activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn social 
familiar.  

Personal 

Han de disposar d'un responsable del servei i de personal suficient per a la prestació adequada 
de les funcions establertes. 

 
b) Servei de residència assistida 

Definició 

Serveis d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d'assistència integral a 
les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències. 
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Objectius 

Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència.  
Afavorir la recuperació o el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social.  

 
Funcions 

• Allotjament.  
• Manutenció.  
• Acolliment i convivència.  
• Atenció personal en les activitats de la vida diària.  
• Hàbits d'autonomia.  
• Dinamització sòciocultural.  
• Bugaderia i repàs de la roba.  
• Higiene personal.  
• Suport social.  
• Atenció familiar adreçada a l'afavoriment de les relacions de la família de l'usuari i el seu 
entorn.  
• Garantir l'assistència sanitària.  

Destinataris 

Persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida 
diària, que necessiten constant atenció i supervisió i que les seves circumstàncies 
sociofamiliars requereixin la substitució de la llar. 

Personal 

Disposaran del personal tècnic i d'atenció directa suficient per a donar resposta a les 
necessitats de les persones ateses". 
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1.3) Objectius 

Aquesta proposta sobre la qualificació i el perfil professional de l'auxiliar de 
gerontologia de residències i centres de dia d'atenció a la gent gran es fonamenta en 
les aportacions del seminari que, sobre aquest tema, es va realitzar el dia 25 de febrer 
de 1997, amb la participació de 18 auxiliars de gerontologia representants de diverses 
institucions públiques i d'entitats d'iniciativa social que treballen en el camp de la gent 
gran, dins de l'àmbit dels serveis de residències i centres de dia i amb experiència en 
el funcionament d'aquests centres, i també amb la participació de tècnics de l'Institut 
Català de Serveis Socials i del Gabinet d'Estudis i Planificació del Departament de 
Benestar Social. 

També es fonamenta en dues ponències tècniques realitzades durant els mesos de 
juny i juliol de 1997 en què van participar diversos membres del Comitè d'Experts i 
tècnics del Departament de Benestar Social. 

Posteriorment, els tècnics del Departament de Benestar Social han elaborat la 
proposta que avui es presenta. 

Aquest Comitè, amb funcions d'assessorament en l'establiment de perfils professionals 
adients amb les funcions dels serveis del Sistema català de serveis socials, ha d'incidir 
en la regulació de la capacitació professional de l'auxiliar de gerontologia per tal 
d'afavorir la qualitat de l'atenció i la garantia dels drets dels ciutadans. 

La regulació de la corresponent capacitació professional implica:  

1. Definir el perfil del professional esmentat a partir de les funcions que ha d'exercir. 
 
2. Proposar, a partir d'aquest perfil, la titulació mínima d'accés i la formació específica 
teoricopràctica per a aquest professional. 
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2.- DEFINICIÓ DE LES FUNCIONS 

 

Consideracions prèvies 

Abans d'enumerar les diferents funcions que han de desenvolupar els professionals 
auxiliars de gerontologia, cal incidir en el fet que la mitjana d'edat dels usuaris de les 
residències i centres de dia d'atenció a la gent gran és cada cop més elevada i es 
produeix un deteriorament progressiu de les habilitats funcionals, psicològiques i 
socials d'aquests usuaris (mobilitat molt limitada, demències...).  

Davant d'aquest fet, s'ha de remarcar que el treball d'aquests professionals amb els 
usuaris atesos (malgrat un major o menor grau de dependència o deteriorament) ha de 
potenciar les funcions de prevenció i animació per tal de millorar la qualitat de vida de 
les persones ateses. 

 
2.1- Funcions en relació amb les persones ateses 

Hi ha dos àmbits que vertebren les funcions de l'auxiliar de gerontologia en relació als 
usuaris: 

a) Àmbit assistencial i tasques d'hosteleria 
b) Àmbit educatiu i preventiu. 

Tot i això, cal tornar a incidir en el fet que, davant el perfil actual que presenten els 
usuaris, aquests àmbits no funcionen per separat sinó que s'interrelacionen: en cada 
tasca assistencial s'han d'intentar potenciar les possibles vessants educatives, de 
prevenció o d'animació. 

 
a) Funcions en relació amb l'àmbit assistencial i les tasques d'hosteleria 

 
 
Funcions en relació amb a l'àmbit assistencial 

• Control de totes les incidències o símptomes que afectin els usuaris i comunicació 
d'aquests, si escau, a l'equip interdisciplinari. 
 
• Ajut als usuaris per llevar-se, vestir-se i despullar-se. 
 
• Ajut als usuaris en la seva higiene personal del bany i els seus aparells d'ajuda 
(pròtesis, ortesis, cadira rodes, caminadors, bastons, etc.). 
 
• Administració d'aliments als usuaris impedits i ajut als no impedits en allò que no 
puguin efectuar per si mateixos, amb la correcta utilització dels mitjans tècnics (sonda 
nasogàstrica, etc.). 
 
• Ajut als usuaris en els desplaçaments. 
 
• Atenció i prevenció de problemàtiques en l'eliminació. Manteniment i manipulació de 
sondes vesicals, col·lectors, bosses de colostomia i altres, sota les indicacions del 
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personal sanitari. 
 
• Control de la incontinència d'esfínters, sota les indicacions del personal sanitari. 
 
• Realització de canvis posturals amb la col·laboració del personal d'infermeria. 
 
• Acompanyament dels usuaris en l'etapa terminal. 
 
• Realització de cures postmortem. 
 
• Administració de medicació per via oral o tòpica, i realització de determinades cures 
(sota la supervisió de personal sanitari). 
 
• Acompanyament dels usuaris a l'exterior del centre en els casos que sigui necessari. 
 
• Atenció a la família dels residents, respectant la seva intimitat i sota la supervisió del 
professional diplomat en treball social. 
 
• Participació en el pla de cures sota la supervisió del personal sanitari. 
 
• Formalització de la documentació i dels registres propis de cada centre de les 
actuacions efectuades a cada usuari i anotació de les seves observacions respecte a 
l'estat d'aquest usuari. 

 
Funcions en relació amb les tasques d'hosteleria 

• Neteja d'objectes d'ús personal dels residents (articles de bany, palanganes, etc.) 
 
• Recollida de la roba bruta i transport a la bugaderia, segons el pla funcional de cada 
centre, i distribució de la roba neta. 
 
• Col·laboració en la neteja i arranjament de les habitacions segons el pla funcional de 
cada centre. 
 
• Endreçament i higiene de l'armari del resident, en cas que sigui necessari. 
 
• Control de l'acumulació de medicaments i aliments en l'habitació, d'acord amb el 
reglament d'ordre intern del centre. 
 
• Parament de taula, recepció i distribució del àpats dels usuaris impedits ja sigui al 
menjador o a les habitacions. 
 
• Servei dels menjars entre hores dels residents amb dietes especials. 
 
• Col·laboració en el manteniment i control dels estocs de materials en les plantes 
(bolquers, llenceria, etc.). 

 
b) Funcions en relació amb l'àmbit educatiu i preventiu 

• Motivació dels usuaris mitjançant la participació en diverses activitats (animació, 
rehabilitació i teràpia ocupacional). 
 
• Estimulació i treball de les capacitats dels usuaris per retardar-ne el deteriorament i 



  
 
 
 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Benestar Social 
i Família 

potenciar la seva autonomia personal. 
 
• Escolta de l'usuari i detecció de possibles problemes no manifestats. 
 
• Ajut a l'usuari -mitjançant les condicions i atencions necessàries- per tal que es trobi 
com a casa i en un ambient familiar. 
 
• Potenciació de les relacions humanes, socials i interpersonals entre els residents 

 
2.2- Funcions en relació amb la resta de professionals del centre 

• Col·laboració i coordinació amb la resta de professionals de l'equip. 
 
• Comunicació de totes les incidències i símptomes que afectin l'usuari que puguin 
tenir importància per a la resta de professionals de l'equip o puguin servir per millorar 
l'atenció a l'usuari. 
 
• Assistència a les reunions periòdiques amb el cap responsable i a les reunions de 
l'equip interdisciplinari per tal d'establir i fer el seguiment del pla d'atenció de cada 
usuari. 
 
• Responsabilització de la tutoria d'uns determinats usuaris, segons el sistema que faci 
servir el centre i participació en l'organització d'aquest sistema de tutories. 
 
• Utilització de protocols per a totes les funcions assignades i ajuda en la seva 
elaboració. 
 
• Participació en el pla de formació anual del centre. 
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3.- PERFIL PROFESSIONAL I APTITUDINAL 

 
3.1- Perfil professional 

La titulació mínima d'accés és la de graduat en educació secundària (ESO o 
equivalent segons la reforma educativa). 

Des del Comitè es considera que en un futur el perfil professional de l'auxiliar de 
gerontologia hauria de tenir una formació reglada corresponent als actuals mòduls 
formatius de grau mitjà (antiga FP-1).  
En aquest sentit, el Comitè també indica que cal homogeneïtzar el panorama formatiu 
actual, tant pel que fa a la denominació del lloc de treball, com pel que fa als 
continguts, la durada i la titulació oficial dels estudis que es cursen sobre aquesta 
matèria, ja que actualment hi ha moltes ofertes que no reuneixen els mínims 
continguts formatius desitjables per desenvolupar aquest perfil professional. 

Es recomana que aquesta formació prevegi una important càrrega d'hores de formació 
en pràctiques -convenientment tutoritzades- en residències i centres de dia, per tal 
d'obtenir un coneixement adient de les principals característiques d'aquesta professió i 
dels usuaris atesos. 

Pel que fa a les persones que actualment es troben fent les tasques d'auxiliar de 
gerontologia en els servei de residències i centres de dia i no disposen de la titulació 
abans esmentada, cal cercar una fórmula per convalidar aquesta experiència com a 
alternativa a la titulació proposada. 

 
3.2- Perfil aptitudinal 

Es considera que les persones que vulguin ser auxiliars de gerontologia han de tenir 
unes característiques personals que facilitin d'entrada la bona realització de les 
funcions pròpies d'aquesta professió.  

Si bé moltes de les característiques es poden adquirir, potenciar i millorar durant la 
formació, tant inicial com continuada, sempre és convenient tenir en compte el perfil 
aptitudinal propi de cada persona. 

Entre les capacitats de l'auxiliar de gerontologia, cal destacar les següents: 

 
a) Capacitats en relació amb les persones ateses 

 
Capacitats en relació amb l'àmbit assistencial i l'hosteleria 

• Analitzar i observar les incidències i símptomes que afectin els usuaris. 
 
• Organitzar-se el treball de forma pràctica. 
 
• Desenvolupar motilitat fina (per a cures, petites reparacions, pentinar, dibuixar o 
comunicar de forma gràfica). 
 
• Saber aprofitar la força física i incorporar en les seves intervencions ajudes 
tècniques. 
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• Comunicar-se amb els usuaris atesos, incloses les persones amb dèficits sensorials i 
neurològics (sordesa, ceguesa, accidents cerebrovasculars...), trastorns de conducta 
(dependència alcohòlica, agressivitat, inhibició i altres) i ancians amb demència. 
 
• Ser discret/a i mantenir la confidencialitat. 
 
• Ser tolerant i saber establir un distanciament i un control envers les situacions i 
problemàtiques de l'usuari. 

Capacitats en relació amb l'àmbit educatiu i preventiu 

• Motivar els usuaris mitjançant la participació en activitats diverses. 
 
• Promoure les capacitats i potencialitats dels usuaris per retardar-ne el deteriora- ment 
i afavorir la seva autonomia personal. 
 
• Establir una bona comunicació i escolta amb l'usuari i la seva família o persones de 
referència pel que fa als àmbits educatiu i preventiu. 
 
• Ajudar l'usuari perquè es trobi com a casa i en un ambient familiar. 
 
• Potenciar les relacions humanes, socials i interpersonals entre els residents 

 
b) Capacitats en relació amb la resta de professionals del centre 

• Treballar en equip, col·laborar i coordinar-se amb la resta de professionals de l'equip. 
 
• Comunicar les incidències i símptomes que afectin els usuaris que puguin tenir 
importància per a la resta de professionals de l'equip per millorar l'atenció a l'usuari. 
 
• Responsabilitzar-se de la tutoria de determinats usuaris i participar en l'organització 
del sistema de tutories. 
 
• Participar de forma activa en les reunions periòdiques per tal d'establir i fer el 
seguiment del pla d'atenció de cada usuari. 
 
• Aplicar coneixements i informacions teòriques a situacions pràctiques. 
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4.- FORMACIÓ ESPECÍFICA TEORICOPRÀCTICA 

 
Consideracions prèvies 

Respecte a la formació teoricopràctica, cal recordar una vegada més que la mitjana 
d'edat dels usuaris és cada cop més elevada i es produeix un deteriorament 
progressiu de les seves habilitats psicològiques, funcionals i socials (mobilitat molt 
limitada, demències...).  

En conseqüència, la formació dels professionals en qüestió ha d'abordar matèries que 
potenciïn la qualitat de vida dels usuaris atesos, tant en els aspectes d'animació com 
pel que fa als processos degeneratius de la vellesa. 

Cal assenyalar la importància de la formació en els coneixements que es detallen a 
continuació, però també cal incidir en la necessitat de situar-los en el context específic 
i amb la garantia de la seva aplicació a les diferents realitats dels centres. 

Les propostes temàtiques, agrupades per àmbits i amb un mòdul total de 700 hores 
(500 hores de formació teòrica i un mínim de 200 hores de formació en pràctiques), 
són les següents: 

 
4.1- Metodologia activa i avaluació de les competències 

Les institucions que imparteixin aquests continguts hauran d'emprar la metodologia 
activa, basada, entre d'altres tècniques, en la gestió del cas, per tal de garantir que els 
continguts formatius que es detallen a continuació aconsegueixin els objectius de 
formació per millorar les competències professionals d'aquest col·lectiu en el seu lloc 
de treball. 

Es fa notar que la distribució d'hores proposada entre l'apartat teòric i l'apartat pràctic 
és orientativa i es deixa a criteri de les institucions que imparteixin aquesta formació 
amb l'objectiu d'assolir un aprenentatge dinàmic i progressiu, orientat a millorar la 
pràctica professional. 

L'avaluació ha de comprendre no tan sols la part relativa als coneixements, sinó que 
és necessària l'avaluació de les habilitats, les actituds i l'actuació laboral. 

Un dels mètodes més utilitzats per tal d'avaluar tots els nivells és l'ús de les 
simulacions, reproduccions similars a les de la pràctica, que permeten veure 
l'adquisició no tan sols dels coneixements, com ho faria un examen escrit, sinó també 
de les diferents habilitats específiques de cada professional per resoldre situacions de 
la pràctica diària. 
El Departament de Benestar i Família es reserva el dret, en cas que ho cregui 
convenient, de revisar aquesta avaluació, com a responsable últim de la qualitat dels 
serveis que es presten als ciutadans. 
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4.2- Formació teòrica (500 hores) 

 
a) Introducció a la gerontologia (20 hores) 

Conceptes bàsics: 

• Conceptes generals del context teòric: gerontologia i geriatria, dependència, 
autonomia, cronicitat, incapacitat, potencialitat, deteriorament i altres. 
 
• Sinopsi històrica de la gerontologia com a disciplina. 
 
• Aspectes socioculturals de la realitat de la vellesa a Catalunya: una visió general 
 
• Temps lliure i temps d'oci.  
 
• Jubilació i efectes. 
 
• La família. Models i tipologies en diferents contexts.  

 
b) Marc de treball del/de la professional auxiliar de gerontologia (30 hores) 

Els serveis socials d'atenció a la gent gran: 

• Objectius: l'atenció integral a la gent gran. 
 
• Definició i organització dels recursos socials per a gent gran: 
 
- El sistema català de serveis socials: principis bàsics de la xarxa bàsica de 
responsabilitat pública, drets i obligacions de l'usuari, l'usuari com a client de serveis, 
etc. 
- Els serveis de la xarxa bàsica: tipologia, característiques, funcions, destinataris, 
personal... 
 
• Legislació bàsica: 
 
- La Llei de serveis socials de Catalunya. 
- Política social i programes d'atenció a la gent gran. 
- El reglament de règim intern dels centres. 
- Els contractes assistencials entre el centre i l'usuari. 
- El sistema de reclamació 

 
c) El procés d'envelliment (150 hores) 

• Concepte de salut i malaltia. 
 
• Factors de prevenció en relació amb la salut. 
 
• El procés d'envelliment com a part del cicle vital. 
 
• Introducció a l'anatomia i fisiologia del cos humà. 
 
• Característiques psicològiques del procés d'envelliment. 
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• El procés d'emmalaltir i signes i símptomes de les malalties geriàtriques, físiques i 
psíquiques més freqüents. 
 
• Avaluació funcional de l'ancià. Escales d'avaluació. 
 
• Alimentació, nutrició i dietètica. 
 
• Nocions bàsiques d'higiene, desinfecció i esterilització. 
 
• Introducció a la farmacologia pròpia de la geriatria. La utilització de substàncies 
naturals (herbes, etc...). 
 
• La sexualitat en la vellesa. 
 
• La comunicació amb ancians amb dèficits sensorials i neurològics (sordesa, ceguesa, 
accidents cerebrovasculars...) 
 
• La comunicació amb usuaris amb trastorns de conducta (dependència alcohòlica, 
agressivitat, inhibició i d'altres) 
 
• La comunicació amb ancians amb demència. 
 
• Característiques biològiques i psicològiques del procés de morir 

 
d) El treball del/de la professional auxiliar de gerontologia (100 hores) 

Principis bàsics 
 
• Definició i límits de la professió d'auxiliar de gerontologia. 
 
• La professional auxiliar de gerontologia dins el pla funcional d'una institució d'atenció 
a la gent gran. 
 
• La relació d'ajuda: models de relació de l'auxiliar de gerontologia amb les persones 
grans. 
 
• Prevenció de lesions de l'auxiliar de gerontologia: higiene postural. Utilització 
d'ajudes tècniques. L'estrès professional: factors de risc i tècniques d'afrontament. 
 
• La deontologia i ètica de la professió. 

Metodologia 
 
• Bases de l'observació dels canvis biopsicosocials dels usuaris. 
 
• Treball en equip: 
 
- Objectius de l'equip d'atenció: l'elaboració d'un pla d'atenció individualitzat. 
- Les relacions humanes dins l'equip interdisciplinari. 
- Comunicació amb l'equip: informació sobre l'usuari a la resta de professionals. 
 
• El sistema de tutories.  
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• Protocols de treball: models, elaboració i aplicació. 
 
• El registre de dades i la documentació pròpia de cada centre 

 
e) La intervenció amb els usuaris (200 hores) 

La intervenció en les activitats de la vida diària de la persona atesa 
 
• Higiene i arranjament (toaleta, manicura, pedicura, etc...) 
 
• Vestir-se i despullar-se. 
 
• Deambulació i utilització correcta dels aparells d'ajuda. 
 
• Alimentació i hidratació. Tècniques enteral, parenteral i altres. 
 
• Eliminació: atenció i prevenció de problemàtiques. Manteniment i correcta 
manipulació de sondes vesicals, col·lectors, bosses de colostomia i altres. 
 
• Mobilització i transferències. Canvis posturals. Prevenció de les úlceres de pressió. 
• Vigilància de constants (temperatura, pes...) 
 
• Higiene i atencions als diferents tipus de pròtesis i ortesis bucodentals, auditives, 
oculars i altres. 
 
• Atenció a malalts terminals. 
 
• Cures postmortem. 

La col·laboració i suport amb altres professionals 
 
• En les activitats de rehabilitació. 
 
• En les activitats de teràpia ocupacional. 
 
• En l'animació sòciocultural. 
 
• En l'acolliment de les famílies, xarxes informals i voluntariat en els centres i serveis 
d'atenció a la gent gran. 

 
 

4.3- Formació en pràctiques (200 hores) 

200 hores com a mínim, a realitzar en residències assistides i centres de dia d'atenció 
a la gent gran. 

S'han de realitzar a partir d'un pla d'objectius per desenvolupar -mitjançant tutories- 
entre el centre docent i el centre d'atenció a la gent gran on tindran lloc les pràctiques, 
fent un seguiment continuat de cada alumne per conèixer el grau d'assoliment dels 
objectius previstos inicialment. 

Es proposa que aquestes pràctiques s'estableixin en dos nivells d'aprofundiment: 
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• Un primer nivell que ha de comprendre unes pràctiques d'iniciació, amb una durada 
aproximada de quinze dies. Cal establir dins aquest nivell uns criteris que determinin 
els continguts formatius pràctics que li correspondrien. 

• Un segon nivell que abasti la resta d'hores de formació en pràctiques. Aquest nivell 
ha d'aprofundir, de forma exhaustiva, la formació pràctica d'aquest perfil professional, 
d'acord amb el pla d'objectius establert inicialment. 

 

 

 


