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MAPA COMPETENCIAL. AUXILIAR D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
    EN INSTITUCIONS

AUXILIARAUXILIAR
D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIAD’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
EN INSTITUCIONSEN INSTITUCIONS

Ocupació Auxiliar d’atenció sociosanitària en institucions.

Altres ocupacions  Cuidador/a de persones amb diversitat funcional física, psíquica i sensorial.
relacionades Cuidador/a de persones dependents en institucions.
 Gericultor/a.

Àmbit d’actuació Activitat de serveis socioculturals i a la comunitat de Caldes de Montbui.

Entitat promotora Ajuntament de Caldes de Montbui Desenvolupament econòmic. 

PERFIL PROFESSIONAL
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Els i les auxiliars d’atenció sociosanitària en institucions s’encarreguen d’atendre 
persones dependents en l’àmbit sociosanitari en les institucions on es 
desenvolupa la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip 
interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva 
autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

MAPA COMPETENCIAL. AUXILIAR D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
    EN INSTITUCIONS

DESCRIPCIÓ GENERAL
DE L’OCUPACIÓ
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PORTAR A TERME TASQUES DE CAIRE ASSISTENCIAL

• Ajudar l’equip interdisciplinari en la recepció i acollida de les noves persones 
residents.

• Ajudar la persona usuària, en funció de les necessitats i grau de dependència, 
en les activitats de la vida diària (llevar-se, vestir-se, higiene personal, canvis 
posturals).

• Atendre les necessitats dietètiques i alimentàries en funció de les necessitats 
de cada persona.

• Administrar medicaments per via oral, rectal o tòpica, i realitzar determinades 
cures.

• Atendre les famílies de les persones usuàries.

• Col•laborar en la preparació de les persones usuàries per al seu trasllat, 
efectuant l’acompanyament, vigilància i suport. 

REALITZAR TASQUES DE CURA I ORDRE DE LES DOTACIONS I MANUTENCIÓ

• Tenir cura de la roba i objectes personals de les persones usuàries. 

• Col•laborar en manteniment de l’ordre i les condicions higièniques i sanitàries 
de les habitacions. 

• Supervisar i vetllar perquè la persona tingui tot el necessari (productes 
d'higiene, bolquers, llenceria, etc.).

COL•LABORAR EN LA INTERVENCIÓ PREVENTIVA I ESTIMULATIVA AMB LA 
PERSONA USUÀRIA

• Estimular i potenciar les relacions humanes, socials i interpersonals entre les 
persones usuàries afavorint el seu desenvolupament diari i la seva relació 
social. 

• Observar les persones usuàries i detectar possibles problemes no manifestats.

• Acompanyar les persones usuàries (a l’exterior del centre) en la realització 
d’activitats d’estimulació física, cognitiva, relacional i d’oci, en funció del seu 
pla personal.

• Col•laborar en la dinamització i animació de la vida diària de la institució. 

• Ajudar les persones usuàries a realitzar les activitats i exercicis de 
manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional.

• Establir vincles de participació amb la família en la cobertura de les necessitats 
bàsiques de la persona usuària per millorar la seva qualitat de vida.

• Col•laborar amb l’equip interdisciplinari en l’execució de les activitats del 
centre.

MAPA COMPETENCIAL. AUXILIAR D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
 EN INSTITUCIONS

FUNCIONS I TASQUES
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MAPA COMPETENCIAL. AUXILIAR D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
 EN INSTITUCIONS

Coneixements i conceptes teòrics i tècnics específics necessaris per a l’òptim 
acompliment de les funcions d’un lloc de treball concret.

• Coneixements de les característiques i necessitats de les persones 
dependents.

• Habilitats i estratègies d’intervenció en l’atenció i suport psicosocial de les 
persones dependents en les institucions.

• Coneixements sobre la psicologia bàsica aplicada a l’atenció psicosocial de 
persones dependents en institucions.

• Aplicació de tècniques d’higiene personal en persones dependents.

• Coneixements sobre la mobilitat i la utilització de tècniques de mobilització i 
trasllat i ergonomia postural.

• Administració i utilització de tècniques d’alimentació.

• Habilitats de comunicació amb persones dependents en institucions. 

• Aplicació de tècniques de manteniment i entrenament de les activitats diàries 
de les persones dependents. 

• Coneixements sobre l’atenció sanitària bàsica i administració de 
medicaments.

• Aplicació de tècniques de seguretat i primers auxilis.

• Preparació i organització d’activitats en institucions socials.

• Coneixements de tècniques d'organització i manteniment de l'ordre en les 
habitacions de les persones residents.

• Aplicació de les normes de neteja de materials i instruments sanitaris.

• Coneixement dels protocols d’actuació en la recepció i acollida de persones 
residents.

• Coneixements sobre l’organització funcional en una institució sociosanitària.

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

COMPETÈNCIES 
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MAPA COMPETENCIAL. AUXILIAR D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
 EN INSTITUCIONS

Conjunt de capacitats, habilitats i actituds necessàries per donar resposta a 
situacions laborals de diversa complexitat. Aquestes competències tenen un 
caràcter transversal en moltes ocupacions i contextos, i amb un elevat component 
cognitiu. 

Coneixements instrumentals relacionats amb el mercat laboral, com el 
coneixement bàsic del seu funcionament i els recursos necessaris per poder tenir 
accés a una ocupació, reconeguts en un determinat context socioeconòmic com a 
requisits de funcionament social i empresarial.

• Coneixement del català i castellà, escrit, parlat i llegit (B1).

• Comprensió lectora i escriptura (nivell d’Educació Secundària Obligatòria).

• Coneixements d’ofimàtica i tecnologies de la informació i comunicació en un 
nivell bàsic (ús de correu electrònic, programes informàtics interns, utilització 
de tauletes, etc.).

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

COMUNICACIÓ (Imprescindible) 

Saber expressar un missatge (informació, idea, pensament) de manera clara i 
concreta, utilitzant el llenguatge verbal i no verbal, i escoltar i comprendre els 
missatges de les persones de l’entorn.

• Expressa les seves idees i pensaments de manera clara, i adapta el seu 
missatge en funció de les persones interlocutores.

• Escolta activament ordres i indicacions dels caps i de la resta de companys/es, 
principalment, davant de qualsevol incidència, canvi o problema.

• Escolta activament les necessitats de les persones usuàries i els dona una 
resposta positiva i adequada.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
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RELACIÓ INTERPERSONAL  (Imprescindible)    

Capacitat i habilitat per relacionar-se amb els companys/es de feina, altres 
professionals i persones usuàries de l’entorn laboral de manera satisfactòria, 
mantenint una actitud assertiva i constructiva.

RESPONSABILITAT   (Imprescindible)  

Capacitat de prendre decisions i executar les funcions del lloc de feina des de la 
implicació i el compromís, tenint en compte els requeriments i les indicacions 
rebudes i els criteris propis d’actuació.

TREBALL EN EQUIP  (Imprescindible) 

Col•laborar i cooperar en la realització de tasques dins d’un equip, entenent que es 
treballa per assolir un objectiu comú. 

• Respecta i valora el treball de la resta de companys/es.

• Aporta l’opinió encara que sigui contrària a l’interlocutor/a si és per millorar el 
propi treball o el de la resta.

• Es posa en el lloc dels seus interlocutors/es i entén les coses des de la 
perspectiva dels altres.

• Aconsegueix que les altres persones segueixin les seves recomanacions, 
utilitzant la compressió dels seus sentiments.

• Té present que els propis objectius són part dels objectius de l’equip i de 
l’activitat de l’empresa.

• Coneix l’impacte que té la pròpia feina en els altres professionals i viceversa.

• Es coordina i comparteix informació amb els membres de l’equip 
proactivament.

• Treballa seguint els passos i els temps dels mètodes i procediments establerts 
acomplint els terminis.

• Segueix els estàndards de seguretat i qualitat fixats.

• Arriba amb puntualitat al seu lloc de feina.

• Fa les preguntes pertinents abans de fer una tasca que desconeix.

• És conseqüent amb les decisions preses, i n’assumeix les conseqüències.

MAPA COMPETENCIAL. AUXILIAR D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
 EN INSTITUCIONS
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• Actua amb agilitat i dona una resposta adequada, mantenint el control sobre si 
mateix/a davant dels canvis, incidències o problemes, per adaptar-se a les 
necessitats de cada moment.

• Controla les emocions i dona una resposta adequada davant d’obstacles i 
dificultats per aconseguir els objectius.

• Demostra disposició a la formació contínua per adaptar-se i dominar les noves 
eines, sistemes de treball, etc. 

• Demostra disposició per aprendre de les situacions noves i imprevistes i dels 
canvis i problemes del flux de treball.

• Està obert/a i accepta els canvis (imprevistos, nous sistemes, noves eines de 
treball, noves directrius, etc.) amb una actitud positiva i constructiva.

• Adapta el seu comportament a les diferents persones interlocutores 
(usuaris/àries, companys/es, etc.).

• Assumeix altres funcions i tasques que a priori no tenia assignades quan fa 
falta amb una actitud positiva.

MAPA COMPETENCIAL. AUXILIAR D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
 EN INSTITUCIONS

GESTIÓ DE SITUACIONS D’ESTRÈS I DE LES EMOCIONS  (Imprescindible)    

Capacitat d’identificar, analitzar i controlar els sentiments i les emocions 
generades en situacions de diversa naturalesa dins el context laboral, i de 
desplegar estratègies adequades per afrontar-les. Capacitat de cercar estratègies 
adequades per al control i la superació, així com d’aconseguir el control de 
l’expressió física que les acompanya.

DISPOSICIÓ A L’APRENENTATGE  (Molt recomanable)    

Valoració de l’aprenentatge com un element per al desenvolupament i millora 
professional, reconeixent els interessos i les necessitats de millora. Actitud 
positiva cap a l’aprenentatge per optimitzar les competències professionals i 
desenvolupar, amb èxit, l’activitat laboral.

ADAPTABILITAT  (Molt recomanable)    

Capacitat crítica, constructiva i positiva per generar estratègies de resposta als 
canvis i a les noves exigències de cada situació. Capacitat de cercar i aplicar 
respostes àgils i eficaces davant de situacions, entorns, persones, 
responsabilitats i tasques canviants, integrant el canvi de manera positiva i 
constructiva.
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ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ (Molt recomanable)    

Planificar, prioritzar i dur les tasques a terme de manera autònoma preveient 
possibles obstacles.

NEGOCIACIÓ  (Molt recomanable)    

Habilitat per promoure el consens. És l'intent per fer coincidir criteris diferents, en 
una situació determinada, amb l'objectiu d'arribar al pacte i buscar el millor 
benefici.

ORIENTACIÓ A LA PERSONA USUÀRIA   (Molt recomanable)    

Tenir un desig d’ajudar o servir les persones usuàries, de satisfer les seves 
necessitats. Significa centrar-se a descobrir o satisfer les necessitats de les 
persones usuàries.

• Planifica les tasques, estableix prioritats i calcula els temps d’execució sense 
necessitat de suport o supervisió constant.

• Reorganitza les tasques i els temps davant d’un imprevist, canvi o problema.

• Entén els interessos i té en compte la posició de les altres persones en les 
negociacions, buscant el benefici mutu. 

• Aporta propostes possibilitant que les dues parts quedin satisfetes.

• Explica els avantatges i inconvenients de cada opció, per tal de persuadir la 
persona interlocutora.

• Manté una comunicació fluïda i permanent amb les persones usuàries per 
conèixer les seves necessitats i el seu nivell de satisfacció.

• Es preocupa per les persones usuàries.

MAPA COMPETENCIAL. AUXILIAR D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
 EN INSTITUCIONS
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MAPA COMPETENCIAL. AUXILIAR D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
 EN INSTITUCIONS

SORTIDES PROFESSIONALS

Aquesta ocupació demana nivells formatius que es corresponen amb l’educació 
requerida per accedir a la professió:

• Cicles formatius de grau mitjà:

  • Atenció a persones en situació de dependència.

  • Cures auxiliars d’infermeria.

• Certificat de professionalitat de la família serveis socioculturals i a la 
comunitat: Atenció sociosanitària a persones en institucions socials (Nivell 2).

Les sortides professionals de l’auxiliar d’atenció sociosanitària en institucions al 
municipi de Caldes de Montbui:

• Auxiliar d’atenció sociosanitària en residències.

• Auxiliar d’atenció sociosanitària en hospitals de dia.

 

REQUISITS
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MAPA COMPETENCIAL. AUXILIAR D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
 EN INSTITUCIONS

TÈNDENCIES DEL SECTOR

Un dels reptes d’aquesta ocupació és l’augment en la complexitat del grau de depen-
dència de les persones, és a dir, cada vegada les persones usuàries tenen necessitats 
clíniques i patologies cròniques més complexes i específiques. Una de les causes que 
s’identifiquen és que cada vegada les persones esperen més temps per demanar i 
utilitzar els serveis d’atenció sociosanitària (de residència o en el domicili), amb la 
qual cosa hi ha una tendència en què les persones usuàries són més grans i tenen 
necessitats més complexes. En aquest sentit, el personal professional d’auxiliar 
sociosanitari també ha d’evolucionar i estar al dia contínuament, no només de l’aten-
ció a la dependència, sinó de tot allò que pot passar a la persona dependent pel que fa 
a l’aspecte clínic.
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Competències 
transversal 

                                    
                                     Annex: Diccionari de competències transversals 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relació interpersonal 
	  

Comunicació 
	  

Treball en equip 
	  

Responsabilitat 
	  

Gestió de situacions d’estrès i de les emocions 
	  

Disposició a l’aprenentatge 
	  

Adaptabilitat 
	  

Organització i planificació 
	  

Negociació 
	  

Orientació a la persona usuària 
	  

Saber expressar un missatge (informació, idea, pensament) de manera clara i saber escoltar i entendre els altres. 
• Escolta activament les necessitats de les persones usuàries i dona una resposta positiva i adequada. 

	  

Saber relacionar-se amb altres persones de manera satisfactòria, mantenint una actitud assertiva i constructiva. 
• Es posa en el lloc dels seus interlocutors/es i entén les coses des de la seva perspectiva.  

	  

Col·laborar i cooperar en la realització de tasques dins d’un equip, entenent que es treballa per assolir un objectiu comú.  
• Es coordina i comparteix informació amb els membres de l’equip. 

	  

Executar la feina ben feta, implicant-se en els objectius del lloc de treball i buscant un servei de qualitat.   
• Es preocupa de fer la feina ben feta i donar un servei de qualitat.  

	  

Respondre de manera positiva en situacions difícils o estressants que poden donar en el lloc de treball.   
• Controla les emocions i dóna una resposta adequada davant d’obstacles i dificultats.   

	  

Entendre la formació i l’aprenentatge des d’una actitud positiva per millorar professionalment.    
• Demostra disposició a la formació contínua per adaptar-se i millorar les seves competències professionals.  

	  

Respondre als canvis que es poden donar al lloc de feina de manera positiva i eficaç.    
• Percep els canvis com una oportunitat per millorar professionalment.   

	  

Planificar, prioritzar i dur a terme les tasques de manera autònoma preveient possible obstacles.     
• Sap prioritzar en l’odre d’execució les tasques a realitzar.    

	  

Promoure el consens amb l’objectiu d’arribar al pacte i buscar el millor benefici per ambdues parts.     
• Aporta propostes de manera que possibilita que les dues parts quedin satisfetes. 

	  

Centrar-se a satisfer les necessitats de les persones usuàries.     
• Es preocupa per conèixer les necessitats i nivell de satisfacció de les persones usuàries.  

	  




