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Professora de la família professional de sanitat. Treballant a  l'Institut de Vic des de fa 12 cursos.

Soc  professora i  tutora de 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria (CAI) i actualment 
coordinadora de CFGM-EE-PFI.


El cicle de cures auxiliars d’infermeria pretén formar futurs professionals que puguin ser el suport, guia i ajuda com a 
membre d’un l’equip d’infermeria en centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària.

L’objectiu principal és formar professionals capaços de proporcionar cures 

auxiliars de qualitat a les persones usuàries i actuar sobre les condicions 

sanitàries del seu entorn.


Majoritàriament el nostre perfil d’alumnat prové de l’ESO. Sobretot des de 
la nova política de preinscripció i matriculació a cicles formatius. També 
tenim algun alumne o alumna major d’edat que vol formar-se en el món 
de la sanitat.

Judit Marcé Pujol

Quin perfil d’alumnat el cursa?

El cicle de cures auxiliars d’infermeria pertany a la família de sanitat.

Dins aquesta família existeixen altres dos graus mitjnas, com són el 
d’Emergències Sanitàries i el de Farmàcia i Parafarmàcia que també es 
poden cursar a l’Institut de Vic. I deu més de grau superior: Anatomia 
Patològica i Citodiagnòstic, Audiologia Protètica, Dietètica, 
Documentació i Administració Sanitàries, Imatge per al Diagnòstic i 
Medicina Nuclear, Ortopròtesi i Productes de Suport, Pròtesis Dentals, 
Radioteràpia i Dosimetria,  Laboratori Clínic i Biomèdic i Higiene 
Bucodental, aquest dos últims també impartits al nostre institut.


A quina família professional pertany? 

Com explicaries el cicle de cures auxiliars d’infermeria a famílies i a alumnat que no el 
coneix?
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Majoritàriament, les estades formatives intentem que l’alumnat les realitzi en centres hospitalaris de la zona així com 
també en CAPs de referència de la comarca d’Osona. En menys volum d’alumnes, també les realitzen en centres 
geriàtrics residencials, consultoris especialitzats privats, consultes dentals, entre altres.

Per a poder dur a terme les seves estades de pràctiques en empresa, per al nostre alumnat és requisit bàsic que 
compleixin les capacitats claus que demana el cicle per a poder accedir al lloc de pràctiques (capacitat de resolució 
de problemes, organització del treball, responsabilitat en el treball, treball en equip, d’autonomia, relació interpersonal 
i iniciativa). 

A nivell acadèmic cal haver superat la unifat de formació de riscos laborals del crèdit de FOL, i tenir un percentatge de 
crèdits assistencials superats.

Altres requisits a nivell de documentació que també demanen, depenent de l’empresa:  el certificat de delictes de 
naturalesa sexuals, carnet de vacunes, certificat COVID, informe mèdic, etc. 


Les empreses les entenem com un element més de la xarxa de formació 
del nostre alumnat, per tant, l’objectiu és conèixer les demandes del 
sector sanitari i conjuntament formar professionals competents amb les 
necessitats actuals.

En general, les empreses i organitzacions estan satisfetes de la formació 
base amb què arriba l’alumnat, la part acadèmica més assistencial ja està 
superada un cop arriba l’alumne/a al lloc de pràctiques i, per tant, és 
posar-ho en pràctica.

Molts dels alumnes són contractats  posteriorment per moltes de les 
empreses on han realitzar les pràctiques, crec que el fet de contemplar-
les com a part de la formació de l’alumnat és fonamental.


On feu les estades de la formació en centres de treball? Quins requisits demanen les 
empreses?

Les empreses estan contentes amb la formació que rep 
l’alumnat? 
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La família de sanitat és una família amb molt futur. El percentatge d’alumnat que troba feina després de cursar els 
cicles és elevat. A més, amb els horaris que poden realitzar en les diferents empreses sanitàries on poden treballar 
(diversos torns, diferents tipologia de jornades) els permet una bona continuïtat formativa.

El món sanitari és un sector en actualització i nous reptes constant, per tant, amb un futur motivador.


Sembla utòpic però el cicle de cures auxiliars d’infermeria és un cicle 
vocacional, d’atenció als altres, sense crítica, sense jutjar, amb respecte.

Han de ser persones empàtiques, que sàpiguen escoltar i estar per la cura 
dels altres. 

També han de tenir ganes de formar-se i aprendre constantment, amb 
iniciativa i amb ganes d’enfrontar-se a situacions noves cada dia, per tant, 
amb una capacitat de resoldre diferents reptes de manera eficaç.


És una família professional amb futur? 

Quines característiques personals han de tenir les 
persones que vulguin estudiar aquest cicle?

La majoria d’alumnat continua formant-se després d'acabar el grau mitjà 
de cures auxiliars d’infermeria. Una bona part acostuma a fer un cicle de 
grau superior pensant en accedir als graus universitaris. 

Tenim una gran diversitat de sortides acadèmiques a l’FP, però els cicles 
més escollits són els de la família de la sanitat seguida, amb menys 
nombre, dels cicles de la família de serveis socioculturals i a la comunitat 


Les persones que el cursen, segueixen estudiant un 
cicle de grau superior? 

L’I Vic participa en moltes de les Xarxes d’Impuls FP (ActivaFP, InnovaFP, EmprenFP, OrientaFP, FuturaFP, CatSkills) i 
altres xarxes com Empresa, Integra, Dual, Acredita, etc.

Totes les xarxes aporten estar al dia amb l’entorn social, empresarial, innovador, emprendedor… que ens envolta. 
Fonamental per a la bona formació i actualització del nostre alumnat.



Participeu, com a centre en algun projecte/programa?
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Vaig néixer el 12 de setembre del 2005, tinc 17 anys. Visc a Folgueroles, a un poble molt proper de Vic, tot i que vaig 
néixer a Etiòpia. Em van adoptar quan tenia un any i mig i des de llavors ja he viscut sempre a Folgueroles.

Actualment, estic estudiant a l’Institut de Vic fent el segon any del cicle de grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria. 




L’any passat vaig escollir aquest cicle ja que sempre he volgut estudiar alguna cosa que em portés a un treball que 
estigui relacionat amb alguna cosa social, en ajudar a la gent. Al principi volia anar a un cicle d’atenció a persones en 
situació de dependència, ja que vaig estar molt temps pensant en treballar amb joves que tenen algun tipus de 
discapacitat, però al final em vaig decantar pel cicle de tècnic en cures d’auxiliar d’infermeria ja que em donava més 
sortides i em va motivar molt els llocs on es podia anar a fer pràctiques.

Sí, en el sentit de motivació . A l’ESO hi ha moltes assignatures que no em 
motivaven, que no em cridaven l’atenció i això feia que no m’acabés 
d’agradar. En canvi, al grau que he triat les assignatures estan molt més 
centrades en el que a mi m’agrada, que és la biologia. I sí que a segon 
curs hi ha assignatures menys pràctiques comparat amb el primer però 
no significa que no estiguin bé, ja que són molt importants de cara al 
futur de la feina. 

Teresa Tobajas Banús

Has trobat molta diferència amb l’ESO? 

El que més m’agrada del cicle és com està estructurat, ja que el primer 
any està tot molt més basat en la pràctica, anatomia i fisiologia per tal de 
que quan s'inicien les pràctiques tinguis uns mínims coneixements i no 
vagis allà amb les mans al cap. 
A segon m’agrada que hi hagi més temes relacionats amb l’administració i orientació laboral perquè un cop acabes el 
cicle ja et pots posar a treballar i sempre és d’ajuda tenir una base en aquest tema i saber cap a on et mouràs.

Què és el més t’agrada del cicle de cures auxiliars 
d’infermeria?

Per què vas escollir aquest cicle? 
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Sincerament, a l’inici ho veia com un aspecte una mica negatiu. No sé ben bé perquè però suposo que era degut a 
que no hi estava acostumada. Ara, després de dos anys, penso que està molt bé ja que aprens a conviure amb 
persones d’una generació diferent a la teva i també n’aprens d’ells i ells de tu. Arriba un moment que ja ni te n’adones 
que són més grans que tu. 

Aquest cicle penso que està pensat per a persones que tinguin molta empatia, siguin comprensives, els agradi estar 
amb persones de diferents edats, tinguin poques manies, que estiguin motivades, que els agradi el sector de la 
sanitat, i que siguin persones amb iniciativa, atentes, observadores, etc. Bàsicament perquè és una branca on veus 
moltes coses i has de saber gestionar-ho, i sobretot no emportar-te les coses que veus i vius dins de la feina a l'àmbit 
més personal. 

Sí, penso que és molt important tenir uns estudis. Sense estudis costa 
molt de trobar feina d’allò que t’agrada i que et motiva. A més, ara surto 
del grau molt motivada i això també m’ajuda en seguir estudiant.

Com és l’experiència de compartir aula amb alumnat més jove i més gran?

Continuaràs un cicle de grau superior quan acabis 
aquest?

A qui recomanaries fer aquest cicle? 
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Estic estudiant el segon any del grau mitjà de tècnic de cures d’auxiliar d’infermeria a l'institut de Vic. Tinc 18 anys i 
visc a Sant Pere de Torelló.  



Vaig escollir aquest cicle perquè en un futur vull dedicar-me a la sanitat i crec que és un dels camins que m’ajudarà 
més a aconseguir els meus objectius. A banda d'això, sempre m’ha agradat ajudar la gent i amb aquest cicle aprens 
molt a empatitzar amb les persones i a recolzar els pacients  i els seus familiars durant la seva estada a l’hospital. 

Jo vaig començar a fer aquest cicle després d’haver fet un curs de 
batxillerat, i en comparació amb batxillerat sí que he notat molt de canvi. 
Crec que la manera d’aprendre als cicles és molt més bona que a l’ESO o 
al batxillerat, ja que la part pràctica que ens ensenyen és més gran. La 
pràctica també és una part molt important i es fa molt més amè 
aprendre d’aquesta manera. 

Iris Davesa 

Has trobat molta diferència amb l’ESO? 

El que més m’agrada del cicle de cures auxiliars d’infermeria és aprendre 
a acompanyar als pacients i a tranquil•litzar els seus moments de nervis. A 
més, també m’agrada molt aprendre a formar part d’un equip sanitari. 

Què és el més t’agrada del cicle de cures auxiliars 
d’infermeria?

Per què vas escollir aquest cicle? 
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Crec que l’experiència de compartir aula amb alumnat més gran, en el meu cas, és una experiència que la valoro molt 
positivament ja que al compartir tantes hores amb persones de diferents edats pots conèixer els seus mètodes 
d’aprendre i la seva manera de pensar. Crec que és un aspecte molt positiu. 

Recomanaria aquest cicle a totes aquelles persones que es volen dedicar al món de la sanitat en un futur, perquè és 
un cicle en el qual vius tot el que és treballar en el món de la sanitat

Valoro la meva estada a l’empresa de manera molt positiva, ja que he 
pogut aprendre tot el que fan els i les auxiliars en un dia de treball i he 
après a resoldre diferents conflictes que et pots trobar en un centre de 
salut. He pogut viure experiències positives, però també negatives. 

Com és l’experiència de compartir aula amb alumnat més jove i més gran?

Com valores la teva estada a l’empresa? Què n’has après?

Quan acabi aquest cicle seguiré estudiant un grau superior relacionat 
amb el món de la sanitat, perquè em vull seguir formant per arribar als 
meus objectius. Si tingués l’oportunitat de poder compaginar els estudis 
amb una feina relacionada amb el que he estudiat m’agradaria poder-ho 
fer. 



Per acabar m’agradaria donar un consell a totes aquelles persones que 
vulguin estudiar aquest cicle: no  llenceu la tovallola per trobar conflictes i 
no tingueu por a no poder resoldre’ls, perquè amb esforç i ganes sempre 
es pot. I, finalment, si el que realment us agrada és aquest món, lluiteu 
molt que tot es pot aconseguir. 


Continuaràs un cicle de grau superior quan acabis 
aquest? 

A qui recomanaries fer aquest cicle? 
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•	Cures auxiliar d’infermeria 

•	Emergències sanitàries

•	Farmàcia i parafarmàcia


•	Tècnic o tècnica auxiliar d’infermeria


•	Tècnic o tècnica en atenció primaria o 
domiciliària, en unitats especials  i de salut 
mental


•	Tècnic o tècnica en transport sanitari


•	Tècnic o tècnica en emergències 
sanitàries


•	Operador o operadora de teleassistència o 
de centres de coordinació d’urgències i 
emergències






•	Anatomia patològica i citodiagnòstic

•	Audiologia protètica

•	Dietètica

•	Documentació i administració sanitàries

•	Documentació i administració sanitàries, 
perfil professional Gestió de dades

•	Higiene bucodental

•	Imatge per al diagnòstic i medicina 
nuclear

•	Laboratori clínic i biomèdic

•	Laboratori clínic i biomèdic, perfil 
professional Recerca

•	Ortopròtesi i productes de suport

•	Pròtesis dentals

•	Radioteràpia i dosimetria


CONEIXEM LA FAMÍLIA PROFESSIONAL...SANITAT

SORTIDES PROFESSIONALS RELACIONADES AMB AQUESTA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: 

CICLES DE GRAU MITJÀ CICLES DE GRAU SUPERIOR
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•	Tècnic o tècnica auxiliar de farmàcia


•	Tècnic o tècnica de farmàcia o magatzem 
de medicaments


•	Tècnic o tècnica superior o especialista en 
anatomia patològica o citologia


•	Ajudant de forense


•	Prosector d’autòpsies clíniques i 
medicolegals


•	Col•laborador o col•laboradora i assistent 
en investigació


•	Tècnic o tècnica superior o especialista en 
audiopròtesi


•	Tècnic o tècnica en elaboració de motlles i 
protectors auditius


•	Tècnic o tècnica en mesura de nivell sonor


•	Consultor o consultora en alimentació


•	Responsable d’alimentació en empreses 
de serveis d’àpats


•	Tècnic o tècnica en higiene dels aliments


•	Tècnic o tècnica superior en 
documentació sanitària


•	Responsable de codificació de 
documentació sanitària, arxius d’històries 
clíniques i d’avaluació i control de qualitat 
de prestació sanitària 


•	Higienista bucodental


•	Educador o educadora en salut 
bucodental


•	Tècnic o tècnica superior en imatge per al 
diagnòstic, en readiodiagnòstic o en 
medicina nuclear


•	Personal tècnic en protecció radiològica


•	Delegat o delegada comercial de 
productes hospitalaris i farmacèutics


•	Tècnic o tècnica superior en laboratori de 
diagnòstic clínic


•	Ajudant en laboratori d’investigació i 
experimentació i de toxicologia


•	Tècnic o tècnica especialista en laboratori


•	Tècnic o tècnica en ortopròtesi, en 
ortopèdia i en productes de suport


•	Tècnic o tècnica en adequació de l’entorn i 
accessibilitat


•	Tècnic o tècnica de la fabricació en sèrie 
de productes ortoprotètics i de productes 
de suport


•	Responsable tècnic o tècnica de la 
fabricació a mida de productes 
ortoprotètics i de productes de suport


•	Visitador o visitadora sanitari


•	Promotor o promotora sanitari


SORTIDES PROFESSIONALS RELACIONADES AMB AQUESTA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: 
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INSERCIÓ LABORAL I ALTRES DADES RELACIONADES AMB 
ELS ESTUDIS DE LAFAMÍLIA SANITAT

CICLES DE GRAU MITJÀ CICLES DE GRAU SUPERIOR

(Dades extretes del document: “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2021”, del Departament d’Educació i el Consell

General de les Cambres de Catalunya).

Notícies de l’FP

https://n9.cl/7lwus https://n9.cl/9lqv4z https://n9.cl/ehys2

https://n9.cl/8x18o https://n9.cl/1wi5n https://n9.cl/hnr9r

52,22% 46,28% 82,74% 62,83% 40,06% 66,18%

Inserció laboral Continuen

els estudis

Relació entre la 

feina que fan i els 

estudis cursats

Inserció laboral Continuen

els estudis

Relació entre la 

feina que fan i els 

estudis cursats

https://n9.cl/7lwus
https://n9.cl/9lqv4z
https://n9.cl/ehys2
https://n9.cl/8x18o
https://n9.cl/1wi5n
https://n9.cl/hnr9r

