
Som l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Atenció a persones en 
situació de dependència del CIFP Son Llebre. El nostre cicle té una durada de 2000 
hores lectives, incloent 400 hores de pràctiques en entitats públiques i privades. 

Què fem? 

La nostra competència professional consisteix a atendre a les persones en situació de             
dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, amb la finalitat de mantenir i millorar             
la seva qualitat de vida i autonomia. Dins l’àmbit domiciliari pot fer una atenció directa               
dins el domicili o donar una atenció de suport amb el servei de teleassistència.  

Entre d'altres, les nostres tasques poden ser: 

● Dur a terme activitats assistencials, fomentant l'autonomia, a través d'activitats. 
● Realitzar cures sanitàries bàsiques com: cures a persones amb sondatges, amb 

dificultats respiratòries, seguiment i suport a la medicació, mesura de la 
temperatura corporal… 

● Acompanyar i donar suport en activitats bàsiques de la vida diària: alimentació, 
higiene, gestió domèstica... 

● Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport als desplaçaments. 
● Donar suport psicosocial a les persones usuàries.  
● Gestionar les demandes en el servei de teleassistència. 

Com ho fem? 

Com a professionals de l’atenció a persones en situació de dependència, des de 
l’atenció centrada en la persona, treballem per donar resposta a una varietat de 
realitats,  manejant i valorant l’adequació de diferents estratègies i recursos com per 
exemple: 

● Foment de l’autonomia de les persones en situació de dependència. 
● Suport en les activitats de la vida diària. 
● Detecció  de necessitats, mitjançant l’escolta activa. 
● Seguiment de protocols i registres. 
● Implicació de la família i l’entorn per afavorir  les relacions socials. 
● Gestió de les trucades en el servei de teleassistència. 
● Suport a les persones cuidadores en l’entorn familiar. 

En quins àmbits podem intervenir? 

La nostra tasca professional és transversal. Podem intervenir tant en un entorn públic 
com a privat del sector dels serveis a persones dependents, entre els quals trobam: 

● Residències. 
● Centres de dia. 
● Serveis a domicili. 
● Habitatges tutelats. 



● Centres educatius i d'oci. 
● Serveis de teleassistència. 

Per què som necessàries? 

Aquesta figura professional és necessària per donar resposta a l’augment de situacions            
de dependència de la població, motivat per l’envelliment de la població i el model de               
societat actual.  

Per tant,hem de fer front a una realitat que exigeix tenir professionals formades i              
especialitzades per cobrir les necessitats de les persones dependents a tots els àmbits:             
gent gran, persones amb diversitat funcional per diversos motius: dificultats cognitives,           
dificultats de comunicació, dificultats físiques (cadira de rodes, persones enllitades…)... 

 
Què volem? 
 
Volem continuar avançant en el reconeixement i importància de la nostra figura 
professional per a les persones amb les que treballem. Donar més visibilitat al nostre 
col·lectiu com a personal tècnic i d’atenció directa, amb unes competències 
professionals pròpies del sector. Millorar les nostres condicions laborals de feina en 
l’àmbit de la prevenció. 


