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El paper de l’auxiliar avui i 
les seves necessitats de 

formació.
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Els reptes dels professionals d’avui

• Partir d’una bona formació de base, tant en 
coneixements teòrics com pràctics.

• Estar en un procés permanent de formació
per tal de mantenir els coneixements al dia.

• Incorporar les noves tecnologies de la 
comunicació i la informació als nostres àmbits 
de recerca, formació i al procés diagnòstic i 
terapèutic.

• Tenir coneixements i preservar els valors dels 
drets humans, tot evitant la discriminació per 
raons de cultura, gènere o creences.
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Els reptes dels professionals d’avui 

• Gestionar les relacions personals i la 
comunicació, treballar l’empatia per donar 
informació clara i adequada a les 
circumstàncies personals i emocionals dels 
altres.

• Ser capaç de treballar en equip des d’una 
perspectiva interdisciplinària.

• Ser eficient amb els recursos que tenim al 
nostre servei.

• Tenir una actitud positiva i una bona 
autoestima com a professional.



Model de  treball

Els models de les direccions d’empresa parteixen d’un 
model eficientista, on l’eficiència econòmica és el valor 
final i les persones són els recursos humans a optimitzar.

Nosaltres amb el nostre treball diari que realitzem, hem de 
donar un equilibri a aquest valor de la sanitat.

El nostre model de treball és un model humanista on el 
valor final és la cura del malalt i l’eficiència del medi que 
fem servir.
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Competència general del TCAI

Proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les 
condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip 
d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i 

d’atenció primària, sota la dependència del diplomat 
d’infermeria o, si escau, com a membre d’un equip de salut en 

l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.



La principal funció dels TCAI.

El saber cuidar, perquè aquesta paraula implica:

C (confort) donem afecte en el què, i com es fa.

U (útil) pels companys i els malalts.

I (interès) en aprendre i formant-se.

D (disfrutar) gaudir amb el nostre treball.

A (alleujar) la incomoditat, l’angoixa, el patiment.

R (respectar) activament al pacient, als companys i a un 
mateix.



El paper de la formació a l’Hospital
L’àrea de formació s’orienta al servei del client intern, interactua i coopera amb 
totes les àrees de l’Hospital per contribuir a l’assoliment d’objectius 
d’organització, ajudar a millorar les competències professionals i a afavorir els 
processos de canvi.
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Noves incorporacions
Processos d’Acollida nous treballadors

Acompanyament d’objectius institucionals. Processos normatius

Assoliment de nous coneixements / habilitats
Facilitar el canvi d’actituds

Formació de comandaments

La Formació
impulsora i 
facilitadora 
del canvi



IMPORTÀNCIA DE LA FORMACIÓ

La formació continuada en les organitzacions, és formació dirigida a 
adults, els quals aprenen en base a la seva experiència. Hem de partir 
d’aquesta premisa, de les seves idees prèvies..., per reflexionar sobre 
elles i aplicar a la realitat allò que s’ha aprés de nou.

Hem de ser conscients que en la formació d’adults: 

NO PODEM ENSENYAR RES QUE NO VULGUI SER APRÈS

La formació continuada ha d’afavorir el desenvolupament professional i 
personal dels individus com a mitjà per a l’assoliment dels objectius 
d’organització.



Algunes dades de la formació dels 
TCAI a l’Hospital de Sant Pau.

Any 2011 Any 2012

Núm. Persones en plantilla 536 512

Assistents formació 357 731

% del personal TCAI format 66,7% 136%



Estructura del Pla de Formació
• El Pla de Formació Continuada està estructurat en 4 àrees 

temàtiques:

Instrumental
• Normativa
• Ofimàtica i TIC
• Idiomes

Competencial

Tècnica Assistencial

Tècnica No Assistencial

1

2

4

3

Inclou aquella formació considerada més 
transversal i aspectes normatius o de 

qualitat.

Inclou la formació on es treballen les 
competències relacionals i actitudinals. 

Recull les diferents formacions 
específiques dels col·lectius professionals 

assistencials.

Recull les diferents formacions 
específiques dels col·lectius professionals 

no assistencials (les àrees de suport).
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Alguns exemples de programes 
formatius
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Alguns exemples de programes 
formatius
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Alguns exemples de programes 
formatius
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Alguns exemples de programes 
formatius



Aprendre és tan natural com respirar.

Trobar bons companys i bons docents amb qui compartir el viatge de l’aprenentatge dóna 
forces i motivació.

No hem de perdre la curiositat per saber.

Hi han moltes maneres d’aprendre, no hem de veure la formació només com cursos: el dia a 
dia, els companys, els malalts, els familiars ens ensenyen moltes coses. Però hem de estar 
atents. 

Cadascú de nosaltres aprèn d’una manera diferent: 

• Mitjançant l’experiència

• Mitjançant la reflexió

• A través del pensament abstracte

• Provant, posant en pràctica

Conclusions i compromisos

I molt, molt important… Ens hem de motivar 

els uns als altres!!! I ens ho hem de passar 

bé, ja sabeu que això s’encomana.



Gràcies per la vostra 
atenció.
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