
Auxiliar de geriatria/gerontologia

Ocupació 
principal: 

Auxiliar de geriatria/gerontologia

Família 
professional: 

Serveis socioculturals i a la comunitat

Àrea 
professional: 

Serveis d'atenció personal

Nivell de 
qualificació: 

Nivell 2

Descripció de 
la ocupació:

Aquesta ocupació consisteix a atendre persones dependents en l'àmbit sociosanitari, aplicant 
estratègies dissenyades per un equip interdisciplinari adreçades a mantenir i millorar la seva 
autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Altres 
ocupacions:

Cuidador/a de persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial 
Cuidador/a em serveis s'acolliment residencial i serveis de centres de dia d'atenció especialitzada per 
a persones amb discapacitat 
Gerocultor/a 

Funcions: Aquest professional participa en la recepció i acollida de les persones grans que s’instal·len en una 
residència, així com en la planificació de les actuacions destinades a cobrir les activitats de la vida 
diària (AVD). 

Un cop l’usuari ja resideix a la institució, correspondrà a l’auxiliar de geriatria/gerontologia mantenir-lo 
en condicions d’higiene personal, col·laborar en la neteja i ordre de l’habitació i ajudar la persona 
usuària a ingerir els aliments, en cas que no pugui fer-ho per ella mateixa. A més, col·laborarà amb el 
personal de la residència en l’administració de medicaments, així com acompanyant i donant suport en 
el trasllat dels usuaris. Igualment, dóna suport en la realització d'activitats d’entrenament psicològic o 
de manteniment, rehabilitació i millora de les capacitats físiques i motrius. 

El professional ha d’esforçar-se per animar les persones grans a participar activament en aquests 
exercicis, dinamitzar la vida diària de la institució i estimular la comunicació amb les persones que 
reben els seus serveis.

Formació: Certificat de professionalitat: Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 
Títol CFGM: Tècnic/a en atenció sociosanitària 

Condicions de 
treball:

L’auxiliar de gerontologia/geriatria sol treballar dempeus o caminant, i sovint ha d’adoptar postures 
incòmodes. Per això, les persones que exerceixen aquesta ocupació han de comptar amb una bona 
condició física. No és necessari adoptar mesures de protecció específiques.

On treballar: Pot treballar en organitzacions de l’àmbit públic o en entitats privades dedicades a la prestació de 
serveis sociosanitaris: residències per a gent gran, centres de dia o habitatges tutelats. Pot 
desenvolupar la seva tasca per compte d’altri o autònomament.

Competències
:

Sap quins recursos utilitzar per solucionar problemes 
Entén i canalitza les necessitats i demandes de les persones usuàries 
Dóna suport per solucionar els problemes que puguin presentar-se als companys 
Percep i respon de manera clara a allò que se li pregunta 
Interactua i es relaciona amb els altres per tal de comprendre les seves necessitats 
Modifica el propi comportament d’acord amb la situació 
Pot expressar una mateixa idea i/o percepció de maneres diferents 

Unitats de 
competència: 2101611 - Preparar i recolzar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit 

institucional indicades per l'equip interdisciplinari 
2101711 - Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit 
institucional 
2101811 - Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en 
l'àmbit institucional 
2101911 Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones
dependents en l'àmbit institucional 

http://www.orientat.cat/ca/area-prof/591
http://www.orientat.cat/ca/familia-prof/558

	Auxiliar de geriatria/gerontologia

