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1. PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ 
 
A l’actualitat, factors com la demografia dels països desenvolupats, la creixent 
immigració i les situacions de mancança contribueixen a definir un espai d’intervenció 
social, on caldrà cada cop més formar i incorporar els diversos professionals que 
treballen en els serveis socials, entre els quals s’hi troben els/les treballadors/ores 
familiars.  
Els destinataris finals dels serveis d’aquests professionals són les persones de 
qualsevol etapa de la vida, des de la infància fins a la vellesa. Els seus antecedents 
formatius a Espanya es troben en els cursos de treballadors familiars realitzats a 
Catalunya que han omplert el buit de formació existent i que han contribuït a la seva 
difusió i reconeixement. A la majoria dels països de la Comunitat Europea aquesta 
formació professional es troba consolidada des de fa temps. 

En els darrers anys, els representants dels serveis d’ajuda a domicili als països 
comunitaris han recomanat i demanat als estaments europeus (Reunió de París, 
novembre de 1989. "Projecte de resolució dels serveis d’ajuda a domicili dels països 
de la Comunitat Europea") que per tal d’evitar la institucionalització de les persones i 
poder incrementar l’ajuda a domicili, es considerin els següents punts: 

• L’ajuda que cal donar a prop de les famílies en el moment dels naixements, en 
cas de malaltia, de sobrecàrrega o inadaptació social. 

• El desig de les persones grans de romandre al seu domicili tant de temps com 
sigui possible. 

• El suport que cal donar als grans malalts i disminuïts. 

Organització administrativa i recomanacions tècniques 

El disseny d’aquest programa de formació ha tingut present, preferentment, les 
disposicions de la Llei 26/1985, de 27 de desembre de serveis socials, que a l’article 4 
distingeix entre els serveis socials d’atenció primària i els serveis socials especialitzats. 
La gestió dels SAD correspon a l’atenció primària. Per altra banda, l’Ordre de 15 de 
juliol de 1987, annex 1, defineix el Servei d’atenció domiciliària i explica a qui va 
destinat. 

Les "Recomanacions sobre serveis socials d’atenció primària", de la Direcció General 
de Serveis Socials de 1988, constitueixen una guia tècnica dels temes bàsics dels 
serveis d’atenció primària que cal tenir en compte en la formació d’aquests 
treballadors. Especialment el capítol quart que ofereix orientacions sobre "l’articulació i 
l’organització del SAD". 

També s’ha tingut en compte el document "Reflexions sobre l’atenció domiciliària 
dintre la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Primària de Catalunya", de juliol de 1991, 
elaborat pel Servei d’Atenció Primària de l’ICASS amb la col·laboració del Servei de 
Planificació de la Direcció General d’Afers Socials. 

El II Pla d’actuació social per als exercicis 1992 a 1995 fa referència en el capítol V, al 
fet que cal desplegar amb caràcter prioritari el reglament marc de l’atenció primària, i 
més concretament en el programa referit a gent gran, també es preveuen: "la regulació 
del Servei d’atenció domiciliària i les funcions dels seus professionals". 
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Es parteix de l’acord del Comitè d’experts en formació de recursos humans que, 
després de debatre el tema extensament, ha considerat no reglada la formació dels/de 
les treballadors/ores familiars. 

Les Jornades d’atenció domiciliària celebrades els dies 29 i 30 d’abril de 1993, 
organitzades pel Departament de Benestar Social, han posat de manifest la necessitat 
de normalitzar aquesta formació, que ha de ser de contingut polivalent i generalista. 

Aquesta proposta defineix un marc general per a la formació del treballador/a familiar. 
Es tracta de presentar, d’una banda, un primer i segon nivell de concreció que permeti 
desenvolupar aquesta formació dins un marc vàlid per a tot el territori català, i de l’altra 
el legítim exercici d’autonomia de cada centre, institució o escola que la imparteixi. Tot 
això permetrà als centres fer un tercer nivell de concreció i oferir als professors la 
possibilitat d’explicar a l’aula les especificacions que responguin tant a les situacions 
de l’alumnat com a l’exercici de la llibertat docent. 

Amb aquest enfocament queda garantida, per tant, una formació polivalent i 
generalista i uns continguts mínims quant als coneixements, tècniques i destreses. 
S’assegura el respecte a les competències de cada escola, institució o centre pel que 
fa a la flexibilitat a l’hora de configurar les assignatures concretes del programa; i es 
deixa l’espai oportú per a la intervenció dels professors en l’elaboració dels programes. 
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2. OBJECTIUS GENERALS 

 

• Que l’alumne arribi a estar capacitat per a aportar als individus i/o famílies, una 
ajuda personalitzada i de qualitat.  

• Que l’alumne sigui capaç de portar a terme les funcions: 
 
- d’ajuda 
- d’educació 
- de prevenció 

 que caracteritzen la intervenció definida com a treball en el domicili. 

• Que l’alumne assoleixi coneixements adequats per atendre la persona i/o la 
família amb qui ha de treballar i el seu entorn. 

• Que l’alumne adquireixi i desenvolupi les actituds i les aptituds adequades per 
fer els serveis d’ajuda a domicili en les condicions adients. 

• Que l’alumne assoleixi el coneixement i el domini d’habilitats i destreses 
adequades per aplicar-les a la intervenció en el desenvolupament de la seva 
tasca professional. 
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3. PERFIL PROFESSIONAL. FUNCIONS 

 

D’acord amb els documents abans esmentats, l’actuació del treballador familiar es 
realitza des d’un equip multiprofessional inserit dins d’una organització pública o 
privada. Les funcions que configuren aquest perfil professional són les següents: 

• Funció d’ajuda a la realització d’aquelles tasques més immediates d’atenció 
personal i domèstica necessàries per al desenvolupament normal de la vida 
quotidiana. Aquesta funció es concreta en: 

- Tasques referides a l’atenció a la persona: higiene corporal i ajuda físico-
motriu, control d’alimentació, control de medicaments. 
- Tasques referides a l’atenció de la llar: ordre i cura de la llar, neteja de 
l’habitatge, compra i preparació d’àpats, ajut en l’administració econòmica de la 
casa. 
- Tasques referides a activitats relacionades amb la vida quotidiana i de relació 
i comunicació amb l’exterior (acompanyar i facilitar a les persones per poder fer 
petites gestions, encàrrecs, diligències referides a la seva vida diària i personal, 
relació amb la seva família, amics i veïns).  

• Funció d’educació per a l’adquisició i millora dels hàbits domèstics i personals, 
que faciliti que la família o persona sola mantingui un grau d’autonomia prou 
acceptable per continuar residint a la seva llar i també per facilitar la seva 
reincorporació en situacions posteriors a un accident que ha deixat efectes 
secundaris importants. Cal puntualitzar que el/la treballador/a familiar no només 
ha de conèixer les característiques de l’usuari i saber atendre unes necessitats 
concretes materials, sinó que ha de saber "educar", que en aquest cas vol dir 
ajudar a adquirir i/o recuperar hàbits, per la qual cosa haurà de dur a terme: 

- Tasques educatives referides a processos d’adquisició i/o recuperació d’hàbits de la 
vida quotidiana i de relació entre els membres de la família. 

• Funció de prevenció de situacions de possibles desintegracions del nucli 
familiar i/o de possibles internaments, i de situacions de deteriorament personal 
progressiu. Quant a aquesta funció, cal puntualitzar que és el mateix servei que 
la fa; és a dir, des del moment que l’assistent social o l’equip professional 
responsable decideix aportar el SAD a una família o persona, estan realitzant la 
funció de prevenció. Aquesta funció es concreta en les següents tasques: 

- L’observació, per tal de detectar l’aparició precoç d’altres símptomes no 
detectats en l’inici de la intervenció social per l’assistent social/DTS o de 
l’equip. 
- La descripció i comunicació d’aquests símptomes a l’assistent social/DTS o a 
l’equip. 
- La comunicació cap als usuaris per ensenyar-los nous hàbits. 
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4. PERFIL PERSONAL: QUALITATS, CAPACITATS, ACTITUDS 
 
Les persones que vulguin ser treballadors/ores familiars han de tenir unes 
característiques personals que faciliten d’entrada la bona realització de les funcions i 
tasques que conformen aquest treball professional. Si bé moltes d’aquestes 
característiques es poden adquirir, potenciar i millorar durant la formació i 
l’entrenament, sempre és convenient tenir en compte el perfil personal previ a l’inici de 
la formació. 

4.1) Característiques i capacitats físiques 

• Resistència física. 

• Força física i habilitat per moure pesos. 

• Motilitat fina (per a cures, petites reparacions, pentinar, dibuixar o comunicar de 
forma gràfica). 

• Bona salut en general i en particular de l’aparell locomotor, columna vertebral. 

4.2. Característiques i capacitats socials 

• Receptivitat social. 

• Tacte personal i social. 

• Capacitat de treballar en equip i col·laborar amb els altres. 

• Respecte a la manera de ser dels altres. 

• Acceptació de la diferència. 

• Capacitat de comunicació. 

• Discreció/confidencialitat. 

• Interès per les relacions interpersonals. 

• Responsabilitat. 

4.3) Característiques i capacitats emocionals 

• Tolerància a la frustració. 

• Control emocional. 

• Capacitat de distanciament de les situacions. 

• Assertivitat. 

• Equanimitat. 

• Empatia. 

4.4. Característiques i capacitats psicològiques i intel·lectuals 
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• Capacitat d’anàlisi i discriminació de situacions pràctiques. 

• Comprensió verbal i escrita. 

• Fluïdesa verbal. 

• Comprensió i capacitat d’expressar-se a través del llenguatge icònic i gràfic. 

• Flexibilitat. 

• Capacitat d’observació. 

• Capacitat d’organització pràctica. 

• Capacitat d’improvisació. 

• Creativitat aplicada a situacions pràctiques. 

• Predisposició a aprendre nous coneixements. 

• Disposició i capacitat d’aprendre de situacions pràctiques. 

• Disposició i capacitat d’aplicar coneixements i informacions teòriques a 
situacions pràctiques. 
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5. PRESENTACIÓ DELS BLOCS DE CONEIXEMENTS I DELS CONTINGUTS 
NECESSARIS QUE CAL ASSOLIR TENINT EN COMPTE LES FUNCIONS  

 

5.1) Coneixements sobre la societat i l’individu 

• Coneixements bàsics de l’estructura social que permetin identificar els sistemes 
de cobertura social i les formes organitzatives de la societat del nostre país. 

• Coneixement bàsic de l’entorn (realitat geogràfica i social) per poder entendre 
aspectes del teixit social de la zona on treballen. 

• Coneixements teòrics i pràctics de les etapes evolutives de la persona, tant en 
els aspectes físics com psíquics, des del naixement fins a la mort, tenint en 
compte les característiques de cadascuna d’elles. 

• Coneixements bàsics de les característiques socials de la infància, de la 
vellesa i dels grups amb dificultats que existeixen en la població o zona 
geogràfica on realitza la seva tasca. 

• Coneixements bàsics de circumstàncies especials que poden afectar les 
persones i grups familiars en diversos aspectes: sanitaris, laborals, educatius, 
socials, etc. 

• Coneixements bàsics de camps d’intervenció, a partir de les respostes 
organitzades de la societat. 

• Coneixement dels circuits de la vida ciutadana actual (guies, serveis d’urgència 
municipal, serveis d’urgència dels diferents subministraments ciutadans, etc.) 
tant en l’àmbit urbà com rural, segons la zona on es treballa. 

5.2) Coneixements d’habilitats 

• Coneixement i aplicació d’habilitats de treball i educatives que permetin les 
funcions d’ajuda, educació i prevenció per tal d’aconseguir l’adquisició d’hàbits, 
d’actituds i d’habilitats, tant físiques i materials, com socials, per part dels 
membres de la família o individus dels quals té cura. 

• Coneixement i aplicació d’habilitats de comunicació escrita i gràfica, tant per 
relacionar-se amb l’equip (informes) com per relacionar-se amb les persones 
que atén. 

• Coneixement i aplicació d’habilitats i instruments per elaborar i millorar 
pressupostos familiars, o per dur el control de despeses familiars en tots els 
àmbits de la vida quotidiana. 

• Coneixement i aplicació d’habilitats d’organització de la vida quotidiana d’una 
llar. 

• Coneixement i aplicació d’habilitats i instruments per a cures d’urgència, petites 
cures a domicili. 

• Coneixement i aplicació d’habilitats i instruments per moure malalts, persones 
impossibilitades o amb disminucions físiques de tota mena. 
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• Coneixement i aplicació d’habilitats i instruments per fer les tasques de la llar: 
fer llits (especials o no); netejar; rentar, repassar i planxar la roba; organitzar la 
cuina i preparar el menjar. 



  
 
 
 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Benestar Social 
i Família 

 

6. ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES 

 

Com a orientacions generals cal tenir en compte, en primer lloc, que en tractar-se 
d’una formació professional no reglada, els alumnes seran adults o com a mínim seran 
joves preferentment a partir dels 20 anys; és a dir, ja hauran passat per una formació 
bàsica inicial, i la seva motivació serà diferent dels alumnes que segueixen una 
formació reglada. Per aquests dos motius caldrà incidir en: 

• La potenciació de dos aspectes fonamentals, la conjunció dels quals permetrà 
assolir el perfil personal adient a l’ocupació de treballador/a familiar: 

- Domini de l’aplicació pràctica dels continguts conceptuals del programa. 
- Incidència en la reflexió i el foment de valors i actituds adients per al 
desenvolupament de la tasca del/de la treballador/a familiar. 

• La capacitat d’autoaprenentatge de l’alumne i, per tant, considerar-lo subjecte 
actiu amb capacitat de crítica, de raonament i d’opinió. Per tant potenciar el 
protagonisme de l’alumne en tots els moments i aspectes de l’aprenentatge. 

• La consideració que són tan importants per als alumnes els coneixements 
bàsics sobre els processos dinàmics de la societat i l’aprenentatge de les 
tècniques i habilitats usuals a la seva tasca, com la capacitació per incidir en 
situacions noves. No se’ls forma per a una situació concreta sinó per actuar en 
una societat de canvis constants. 
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7. TRACTAMENT DE CONTINGUTS 

 

• La transmissió de continguts ha de suscitar i assolir la motivació, la reflexió, 
l’observació, el raonament i la participació de l’alumne, així com desvetllar la 
seva consciència crítica. 

• Per tal d’adaptar-se a les necessitats d’aprenentatge dels futurs treballadors 
familiars, els continguts es presentaran en diferents nivells de complexitat. Hi 
haurà continguts que només tindran un nivell de coneixement, mentre que 
altres necessitaran un nivell d’aplicació. S’indicarà en cada contingut el nivell 
de tractament que li correspongui de la manera següent: 

1. Coneixement de fets, conceptes i sistemes. 
2. Comprensió de fets, conceptes i sistemes. 
3. Aplicació del coneixement o de la comprensió, és a dir, aprenentatge de 
procediments. 

• L’exposició teòrica de continguts, tant conceptuals com instrumentals cal que 
sigui propera a la realitat i vivència personal de l’alumne, a fi que integri els 
aprenentatges dins els seus esquemes conceptuals de manera que es 
transformin en conductes professionals efectives, dins d’una visió 
globalitzadora. 

• Tots aquests continguts es tractaran en dues modalitats: 

- Les sessions presencials amb tot el grup d’alumnes al centre (sessions que tindran 
didàctiques diverses). 
- Les pràctiques en llocs de treball concrets, on els alumnes observaran la pràctica 
professional d’un/una treballador/a familiar i començaran a actuar en situacions reals. 

DURADA: Aquest programa tindrà una durada de 350 hores al centre de formació i de 
350 hores en centres de pràctiques. 
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8. DIDÀCTIQUES I INSTRUMENTS 
 

8.1) Exercicis pràctics 

Per tal de fer reals i efectives les orientacions pedagògiques i que els alumnes 
assoleixin i integrin les característiques del perfil professional adient es proposen les 
didàctiques i instruments següents: 

• Exercicis pràctics de tasques domèstiques i atenció personal, com per 
exemple, cuinar, cosir i planxar, fer la higiene personal, moure la persona, etc. 

• Simulacions, forma d’integrar diversos coneixements, en temps real i 
intervenció directa de l’alumne. Ajuda a la globalització, integració de diversos 
coneixements, pràctica d’aplicació de procediments. 

• Activitats diverses que ajuden a la reflexió, revisió d’idees pròpies, capacitat 
crítica, transmissió de coneixements i organització d’idees, capacitat de 
comunicació verbal i gràfica: 

- Lectures i comentaris crítics de textos de diverses opinions. 
- Discussions en petits grups. 
- Exposicions a classe. 
- Videofòrums. 
- Exercicis escrits, consistents a relacionar diferents conceptes o temes de 
mòduls diversos. 

• Sessions de recapitulació i de reflexió sobre la connexió i relació de les 
diferents matèries. Periòdicament, i a mesura que avanci cada matèria, caldrà 
fer aquestes recapitulacions i síntesi a fi de globalitzar i relacionar els 
coneixements adquirits. L’objectiu d’aquestes sessions és habituar l’alumne a 
una reflexió i revisió periòdica tant dels coneixements com de les tècniques que 
va adquirint i de la seva utilitat i aplicació. 

8.2) Pràctiques de camp 

En aquestes pràctiques no només haurà de treballar en una situació real sinó que, a 
més, hauria de reflexionar-hi a partir dels documents establerts, i també elaborar un 
informe final de les pràctiques. 

Supervisió de les pràctiques, en què s’analitzarà la capacitat d’observació, de portar a 
terme realment els coneixements adquirits, la capacitat de relació interpersonal, la 
flexibilitat i totes les característiques professionals. 

 



  
 
 
 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Benestar Social 
i Família 

 

9. AVALUACIÓ 

 

9.1) Tipus d’avaluació 

a) Avaluació inicial 

És necessari realitzar una avaluació dels coneixements previs que posseeix l’alumne. 
Seria convenient, a més, conèixer la maduresa, personalitat i motivació dels alumnes 
futurs treballadors/res familiars. Aquesta valoració ha de servir: 

• de punt de partida en la valoració del procés d’aprenentatge de l’alumne; 

• per completar o modificar la programació; 

• per partir dels coneixements i experiències prèvies del grup d’alumnes; 

• per detectar possibles dificultats tant individuals com del grup en el procés 
d’aprenentatge; 

b) Avaluació formativa 

És la que es fa al llarg del curs tant per part del cos docent com per al propi alumne i 
ha de tenir els objectius següents: 

• Captar el nivell assolit pel conjunt del grup. 

• Mesurar el nivell relatiu de les persones que integren el grup. 

• Localitzar possibles errors i mancances. 

• Revisar i rectificar les programacions. 

c) Avaluació sumativa 

Aquesta té com a finalitat obtenir un pronunciament sobre el grau d’èxit o fracàs del 
procés educatiu en l’acompliment dels seus objectius. 

Cal determinar si s’han assolit o no, i fins a quin punt les intencions educatives han 
estat plasmades en els objectius de la UQP. 

9.2) Metodologia d’avaluació 

Per realitzar l’avaluació cal utilitzar diferents formes o mètodes: 

• Observació directa de l’alumne a classe i en la realització dels exercicis 
pràctics, i a les pràctiques: valoració del seu compliment i responsabilitat de les 
aportacions al grup i al lloc de pràctiques. 

• Proves escrites de diferents tipus amb els objectius següents: 

- Detectar el nivell d’assimilació, integració i globalització de conceptes. 
- Valorar si s’utilitza correctament la terminologia tècnica i el llenguatge escrit. 
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• Realització de treballs que podran ser individuals o de grup amb la finalitat de 
valorar si s’entenen els conceptes i si s’utilitzen i desenvolupen correctament 
les tècniques i els procediments. 

• Valoració de les simulacions, considerant: 

- La seqüència del procés. 
- El grau d’intervenció. 
- La interrelació de conceptes. 
- Els resultats obtinguts. 

• Valoració de la documentació elaborada a les pràctiques considerant l’aplicació 
dels coneixements adquirits al centre en el desenvolupament de les tasques 
realitzades en les pràctiques de camp. 

• Realització d’un informe valoratiu final sobre el grau d’assoliment dels objectius 
de la UQP. Es tindrà especialment en compte la capacitat emprenedora, la 
creativitat i de tracte social de l’alumne, aspectes fonamentals en el seu futur 
treball. 

• Autoavaluació. És convenient i aconsellable que l’alumne participi en el seu 
propi procés d’avaluació. Facilitaria aquesta participació una supervisió 
continuada del desenvolupament dels estudis i de les pràctiques de l’alumne, i 
per mitjà de la qual aprendria a conèixer-se i valorar les seves capacitats, 
actituds i respostes personals i professionals. 
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10. CONTINGUTS DE LA PROGRAMACIÓ 

 

A continuació es presenta una proposta de continguts, sense arribar, però, al darrer 
nivell de concreció, el desenvolupament del qual es deixa a criteri de cada centre i del 
professorat. 

10.1) Formació en el centre  

 
10.1.1. Conceptes bàsics sobre la societat i l’individu  (nivell 1, coneixement) (30 
hores) 

10.1.1.1.  • L’organització social. Home i societat. 

• Població i territori. 

• Procés de socialització. Les institucions socials. 

• Desviació i marginació social. 

• Canvi, conflicte i control social. 

• Valors socials i ètica. 

• Economia i societat. 

• Societat civil. Xarxes socials.  

10.1.1.2  • Característiques sociològiques de diferents sectors d’edat, de 
grups ètnics i/o culturals existents en la zona on treballa.  

10.1.1.3.  • La comunicació humana: 

- Marc conceptual. 
- Tipus. 
- Importància de la comunicació-incomunicació. 

10.1.2. Conceptes bàsics sobre psicologia  (nivell 1, coneixement) (30 hores) 

10.1.2.1.  • Concepte i camp d’estudi. 

• El comportament humà. 

• Desenvolupament intel·lectual, motriu, afectiu i social. 

• Desenvolupament de la personalitat: 

- La infància. 
- L’adolescència. 
- L’etapa adulta. 
- La vellesa.  
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10.1.2.2.  • Alteracions i disfuncions que es poden produir en el procés de 
desenvolupament a cada una de les etapes, possibles causes 
físiques, psicològiques i socials.  

 

10.1.3. Conceptes bàsics sobre el cos humà (nivell 1, coneixement) (35 hores) 

10.1.3.1.  • Descripció i funcionament dels sistemes i aparells que 
componen el cos humà.  

• Els que intervenen en la vida de relació: 

- Sistema sensorial. 
- Esquelet i musculatura.  
- Sistema nerviós. 
- Sistema genital i reproductor. 
- Funcionament, evolució i higiene de cadascun d’ells. 

• Els que intervenen en la vida nutritiva:  

- Aparell digestiu. 
- Aparell excretor. 
- Aparell respiratori. 
- Aparell circulatori. 
- Funcionament, evolució i higiene de cadascun. 

10.1.3.2.  • Alteracions i possibles patologies. 

• Concepte de salut. 

• Les malalties: 

- Els microbis: classes, vida i desenvolupament. 
- Vies d’entrada a l’organisme. 
- Contagi directe i indirecte. 
- Incubació i desenvolupament de la malaltia. 
- Immunitat congènita i adquirida. 
- Vacunació 

• Malalties de repercussió social.  

• Deficiències físiques, psíquiques i sensorials. 

10.1.4. Organitzacions i conceptes bàsics sobre les respostes/plantejaments 
socials (nivell 1, coneixement) (30 hores) 

10.1.4.1.  • Concepte de benestar social, política social i administració 
pública.  

10.1.4.2.  • Conceptes de salut, educació, lleure i treball.  

10.1.4.3.  • Introducció a la puericultura.  
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10.1.4.4.  • Introducció a la gerontologia.  

10.1.4.5.  • Introducció a la planificació familiar.  

10.1.4.6.  • Concepte de participació, compromís (com a membres de la 
societat). Ciutadania.  

10.1.4.7.  • Conceptes i organització dels serveis socials: 

- SAD. 
- Professionals del SAD. 
- Treballador/a familiar. 

10.1.5. La intervenció social en l’atenció primària/en el servei d’ajuda a domicili 
(nivell 1, coneixement; nivell 2, comprensió; nivell 3, aplicació) (70 hores) 

10.1.5.1.  • Principis del treball social: individualització, respecte a la 
persona, no jutjar, autodeterminació.  

10.1.5.2.  • El treball d’equip.  

10.1.5.3.  • Execució de programes i projectes. (nivell 1 i 2)  

10.1.5.4.  • Execució del servei i pla concret de treball.  

10.1.5.5.  • Acció preventiva i terapèutica.  

10.1.5. 
6.  

• La relació d’ajuda.  

10.1.5.7.  • Tècniques i protocols d’observació, d’entrevista individual i 
familiar, de documentació, etc., en relació amb el seu pla 
concret de treball.  

10.1.5.8.  • Tècniques d’habilitats socials.  

10.1.5.9.  • Ètica professional.  

10.1.6. Tasques per realitzar en l’atenció personal (nivell 1, coneixement; nivell 2, 
comprensió; nivell 3, aplicació) (75 hores) 

10.1.6.1.  • Tasques d’atenció personal: higiene personal (vàlids, enllitats, 
etc.)  

10.1.6.2.  • Tasques educatives de desenvolupament individualitzat i/o 
familiar.  

10.1.6.3.  • Tasques preventives i de manteniment i/o recuperació del bon 
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estat físic de les persones.  

10.1.7. Tasques de la llar (nivell 1, coneixement; nivell 2, comprensió; nivell 3, 
aplicació) (80 hores) 

10.1.7.1.  • Atenció sanitària: 

- Accidents més freqüents a la llar. 
- Primers auxilis. 
- Ajuda en l’administració de medicaments. 

10.1.7.2.  • Alimentació, nutrició i dietètica en totes les etapes de la vida: 

- Manipulació higiènica dels aliments 
- Compra, preparació i cuinat d’aliments. 

10.1.7.3.  • Economia domèstica.  

10.1.7.4.  • Tècniques de manteniment i reparació de la llar, d’objectes 
d’ús personal i domèstic: 

- Ordre, neteja i desinfecció. 
- Cura de la roba. 

 

10.2) Pràctiques de camp (nivell 3, aplicació) (350 hores) 

La formació que han de rebre els/les treballadors/res familiars ha d’anar dirigida a 
preparar-los i capacitar-los per a poder realitzar la seva tasca professional, quotidiana, 
de manera adequada, mitjançant l’aplicació de les tècniques i dels coneixements 
transmesos a les escoles. D’aquí la importància de les pràctiques de camp en la 
programació. 

En aquesta part, les pràctiques consisteixen a participar, observar i realitzar les 
tasques pròpies en diversos llocs, que permetin a l’alumne començar a actuar i 
introduir-se en la pràctica professional. 

Seria convenient que els alumnes poguessin realitzar aquestes pràctiques amb la 
presència d’un/una treballador/a familiar i en diversos àmbits, com per exemple: 
infants, vells, deficients físics, deficients psíquics, etc., a més d’una estada amb 
famílies. 

La distribució de les hores de pràctiques en cadascun d’aquests àmbits dependrà de 
les possibilitats de cada centre, però es recomana que siguin variades. A més, les 
pràctiques comportaran una reflexió sobre el treball que realitzen i la seva connexió 
amb els aspectes conceptuals i tècnics apresos en l’altra part de la programació 
(apartats 10.1.1 a 10.1.7). 
 
 


