
EL BENESTAR DE
LES PERSONES
COM A PROFESSIÓ

 Perfils
transversals 
entre l'àmbit 
sanitari i el

social

 La progressiva 
professionalització del 

sector fa que la 
certificació sigui 

indispensable

Envelliment 
progressiu de

la població 

 Demanda de
serveis lligats a 

situacions de 
dependència

Àmbit d’activitat 
creixent i generador 

d’ocupació

Benestar
emocional

Regeneració
quotidiana

Benestar
físic

EL
TREBALL
DE CURES

Circuits 
d’intimitat

Tasques
dins l’àmbit

de la llar 

 Malgrat
envellir en condicions 

favorables, tota 
persona és candidata 

a rebre cures en
algun moment de

la seva vida

Atenció a les
persones grans 

Residències
Serveis d’atenció 
integral a la llar
Centres de dia

Centres sociosanitaris 
Llar de la persona 

Servei públic d’atenció 
domiciliària 

Persona o empresa de 
forma privada

ÀMBITS DE TREBALL 

Persones
especialment
vulnerables

Persones amb 
drogodependències
Infància i joventut

Persones dependents
o amb discapacitat

Persones amb problemes 
de salut mental

Persones en risc d’exclusió 
Gent gran

ON PUC TREBALLAR? 

Administració
(pes important del sector 

públic en el treball de cures)

Economia social i 
solidària i tercer

sector social
Empresa privada

Món acadèmic 

LES
XIFRES A 

CATALUNYA

41.334 
LLOCS DE TREBALLS

3/4
PARTS SÓN DONES

64 %
TENEN 40 ANYS O MÉS

63 %
SERVEI D’ATENCIÓ

A DOMICILI

16 %
TREBALL A

LA LLAR

21 %
RESIDÈNCIES DE

GENT GRAN

EIXOS SANITARI I SOCIAL

Serveis auxiliars
de geriatria

Direcció de centres
de gent gran

Teleassistència 
domiciliària

Serveis experts en 
telemedicina

Professionals del 
treball familiar

COMPETÈNCIES CLAU

Vocació d’orientació
a les persones

Compromís, treball de 
qualitat i motivació
Treball en equip i 

col·laboració 
interdisciplinària

CARACTERÍSTIQUES
DE L’OCUPACIÓ

Disponibilitat horària 
(tant en perfils tècnics

com operatius)

Feines d'alt impacte
i d’alta gratificació 

emocional 
Biaix de gènere: 

sector molt 
feminitzat

CARACTERÍSTIQUES
DE L’OCUPACIÓ

Pràctiques
professionals
i substitucions

temporals
Autocandidatura en
webs d’empreses 
Portals d’ocupació 
Borses de treball 

municipals, d'entitats
del tercer sector i

de fundacions

FORMACIÓ
REGLADA

CERTIFICATS
DE PROFESSIONALITAT

Atenció
sociosanitària a

• Persones al domicili

• Persones dependents  
en institucions socials

Gestió de 
trucades de 

teleassistència

CICLES FORMATIUS 

CFGM de Cures 
auxiliars d’infermeria

CFGM d’Atenció a 
persones en situació 

de dependència

CFGS d’Integració
social

GRAUS UNIVERSITARIS

Infermeria
i medicina

Fisioteràpia
Teràpia ocupacional

Nutrició humana
i dietètica
Psicologia

EIX D’ATENCIÓ A LES
PERSONES I GESTIÓ

DE SERVEIS

Personal
de cuina 

Personal tècnic de
neteja de la llar
Recepcionistes

PERFILS 
MÉS

BUSCATS

Noves 
necessitats 
formatives 

Autocura
Salut mental

Mort i gestió del dol
Cures pal·liatives
Model d’atenció 
centrada en la

persona

ENXARXA’T

I ARA
QUÈ?

FES
EL

CLIC

Nova
regulació
del sector

Reducció
de la bretxa
de gènere

Aposta
ferma per una

qualificació 
professional

Reconeixement 
social i 

visibilització
del sector

REPTES
DE FUTUR

Digitalització 
dels serveis 

Aproximació 
sociocomunitària

Proximitat
de serveis del 

model d’atenció 
domiciliària

(superilles de serveis i 
atenció en un mateix 

territori)

Nous models 
residencials 

• Intergeneracionals 
• Adaptats per a 
l’atenció a les 

persones grans

TENDÈNCIES

Economia social 
i solidària com
a nou model 

d’organització

Economia 
col·laborativa i 
de plataforma

Creixement
de la “Silver 
economy”

D’un treball 
històricament 
invisible i no 
remunerat

Ubicat dins de l'àmbit de 
la llar, en circuits informals 
de cures i majoritàriament 

femení 

ASSISTIR 
VETLLAR
ACOMPANYAR

A un de visible 
i generador 
d'ocupació 

Professionalització 
del treball

Realitzat tant dins 
com fora de la llar

BARCELONA 
CUIDA

Centre municipal de la ciutat 
de Barcelona que dona 

visibilitat i posa a l'abast de 
la ciutadania recursos de 

l'àmbit de les cures

https://www.facebook.com/barcelonactiva/
https://twitter.com/barcelonactiva
https://www.linkedin.com/company/barcelona-activa/
https://www.youtube.com/user/videosbarcelonactiva
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/sector/subsector/pagina51774/atencio-sanitaria.do



