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Qui som? 

La Fundació Aymar i Puig som una entitat privada sense afany de lucre de caràcter social amb 70
anys d'història que té com a PRINCIPAL activitat, desenvolupar serveis per atendre situacions de
dependència, promocionar l'autonomia i fomentar la qualitat de vida de les persones.
Missió
La missió de la Fundació Germans Aymar i Puig, és proporcionar serveis i solucions avançades i
eficients per a les persones en situació de dependència i a les seves famílies, buscant la satisfacció
dels usuaris i facilitant la integració de les seves necessitats a la nostra societat, i d’aquesta manera
contribuint a la millora de la qualitat de vida de la persona gran i d’altres col·lectius en situació de
manca d’autonomia.
Valors
Els principis en els que es fonamenta la nostra entitat es concreten en els següents:

Valors Humanistes i de Solidaritat
Professionalitat de l’Equip Humà
Implicació i Compromís Social
Qualitat de Servei
Innovació



Plataforma de Ser veis

Residència Assistida
Centre de Dia 
Assessorament Social i Familiar 
Unitat Suport Vital Final Vida
Assessoria Ergonòmica
Centre de coneixement 
Programa Sinapsis 
Serveis Sanitaris 
SAD
Formació 
Unitat Memòria i Alzheimer



Política de Recursos Humans

La visió, missió i valors de la Fundació Aymar i Puig engloba totes les àrees de 
gestió de l’entitat. És essencial afavorir el desenvolupament professional de 
totes les persones que en formen part 

Mesures i accions per a la gestió per competències personals dels 
professionals

Afavoreix la IMPLICACIÓ i la RESPONSABILITAT 
compartida en la cerca de la millora 
continuada en el lloc de treball. 



El Model de ges t ió per  c ompet ènc ies
Es basa en una idea conjunta al voltant dels processos de desenvolupament de recursos
humans (SELECCIÓ, PROMOCIÓ, FORMACIÓ, AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT…) per
l’assoliment de les competències personals comunes per tots els membres de la institució:

- EMPATIA
- FLEXIBILITAT
- SOLUCIÓ DE PROBLEMES
- COMUNICACIÓ
- TREBALL EN EQUIP

OBJECTIU Dotar als professionals de les eines necessàries per donar i
obtenir un valor afegit en el seu lloc de treball incloent aquells
aspectes EMOCIONALS que es manifesten en el devenir de la
seva feina.



Competències que valor em a l’ent r evis t a

C
om

petències generals

Imatge personal

Cortesia: utilitza expressions i gestos propis del primer contacte (donar la mà, esperar a que se 
l'indiqui a que s'assegui, salutacions estàndards…)

Autoconfiança bona postura corporal, esquena recta, somriures, respecta espai interpersonal, mira 
ulls, to veu adequat, gesticulació moderada,…
Comunicació: discurs entendible, fluid, riquesa lèxica, lèxic adequat nivell professional, cnv, escolta 
activa,  registre correcte,…

Autoconcepte durant l'entrevista exposa àrees de millora, punts forts, propostes vs. queixes... 

D
esenvolupa

m
ent 

entrevista

Motivació mostra acurat entusiasme per oferta (incrementa gestualitat, expressions superlatives, 
llenguatge positiu

Objectius hi ha coherència entre l'oferta, les expectatives del candidat i els seus objectius personals

Trajectòria laboral les seves experiències laborals i formatives són coherents i adequades amb el 
CV i l'oferta de treball. 

Les competències són aquell conjunt de
coneixements, habilitats, actituds i valors
que s'ha d'aportar a l'exercici d'una
determinada ocupació per tal de realitzar
la tasca professional amb l'òptim nivell
d'eficiència. La possessió per part dels
professionals de les competències
requerides per al desenvolupament d'una
ocupació és el que diferencia un
acompliment acceptable d'un acompliment
excel·lent de la tasca professional.



Perfils Professionals 

AUXILIAR DE GERIATRIA / GEROCULTOR/A

DINAMITZADOR/A

FISIOTERAPEUTA

PSICÒLEG/A

INFERMER/A 

METGE/SSA

PERSONAL DE RECEPCIÓ

ADMINISTRACIÓ 

RRHH

TREBALLADOR/A SOCIAL 

PERSONAL DE MANTENIMENT

PERSONAL DE COORDINACIÓ I DIRECCIÓ 

AUXILIAR DE LA LLAR

TREBALLADOR/A FAMILIAR

INTEGRADOR/A SOCIAL 

PERSONAL DE COORDINACIÓ 



Aquest/a professional dona suport en la realització de les activitats
de la vida diària que la persona no pot fer de manera autònoma
(llevar-se, vestir-se, anar al bany, dutxar-se, higiene personal,
etc.), efectua aquelles tasques d'atenció integral a la persona
usuària i l'espai on resideix (neteja i ordre) i col·labora en la
intervenció preventiva i d'estimulació amb la resta de professionals
de l'equip, amb l'objectiu de mantenir les habilitats i al mateix temps
contribuir al benestar i la qualitat de vida de la persona.

Formació: - Certificat de Professionalitat de la Família Serveis
Socioculturals i a la comunitat: Atenció sociosanitària a

persones en el domicili (Nivell 2)

- Certificat de Professionalitat de la Família Serveis
Socioculturals i a la comunitat: Atenció sociosanitària a persones
en institucions socials (Nivell 2)

- Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Serveis
socioculturals i a la comunitat - Grau Mitjà: Atenció a persones
en situació de dependència

- Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Sanitat -
Grau Mitjà: Cures Auxiliars d'Infermeria

- Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Serveis
socioculturals i a la comunitat - Grau Superior: Integració

Social

Experiència: Es valora l'experiència professional adquirida en
l’atenció a les persones grans dependents, les practiques
professionals que es realitzen de la formació reglada faciliten un
primer contacte i solen ser una porta d’accés al mercat laboral.

Competències clau:
- AUTOCONTROL

- INICIATIVA

- PREOCUPACIÓ PER L’ORDRE I LA QUALITAT

- FLEXIBILITAT I GESTIÓ AL CANVI

- EMPATIA

AUXILIARSDE GERIATRIA / GEROCULTORS/ES : 



Són professionals polivalents de camp social que realitzen la
intervenció directa de l’atenció integral del l’usuari, tenint en compte
el seu marc familiar i els seu entorn. Aquest perfil professional
realitza la seva intervenció majoritàriament en el domicili de
persones que presenten un grau de dependència (sigui de caràcter
temporal o permanent), però també atén a persones o famílies en
situació de vulnerabilitat o risc social.

La intervenció que realitza el/la treballador/a familiar és sempre
personalitzada i individual, encara que en alguns casos, com quan
treballa per un Servei d'Assistència Domiciliària (SAD), acostuma
a atendre a diverses persones d'un mateix territori. El/la
treballador/a familiar identifica i dóna resposta a les necessitats
personals, familiars i socials de les persones que atén.
Concretament:

- Controla els hàbits alimentaris.

- Assegura la higiene personal i la neteja de la llar.

- Atén les necessitats afectives, físiques i socials.

- Mobilització i transferències dintre de la llar

- Cura de la salut i control de la medicació:

- Facilitar activitats socials i d’oci

- Suport a l’adaptació

Formació: - Certificat de Professionalitat de la Família Serveis
Socioculturals i a la comunitat: Atenció sociosanitària a persones
en institucions socials (Nivell 2)
- Certificat de Professionalitat de la Família Serveis Socioculturals i
a la comunitat: Atenció sociosanitària a persones en el domicili
(Nivell 2)
- Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Serveis
socioculturals i a la comunitat - Grau Mitjà: Atenció a persones en
situació de dependència
- Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Sanitat - Grau

Mitjà: Cures Auxiliars d'Infermeria
- Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Serveis

socioculturals i a la comunitat - Grau Superior: Integració
Social

Experiència: No és necessària experiència prèvia, però es valora
l'experiència professional adquirida en serveis d'atenció
domiciliària i, en particular, pel que fa a la cura de persones amb
autonomia restringida, ja sigui des de l'activitat professionalitzada
com des d'activitats de voluntariat.
Competències clau:
- AUTOCONTROL
- INICIATIVA
- EMPATIA
- FLEXIBILITAT I GESTIÓ AL CANVI
- ORIENTACIÓ

TREBALLADOR/A FAMILIAR (SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILI)  



Moltes gràcies i fins la propera!! 

Elena Medina Medina
Departament Recursos Humans

emedina@fundacioaymaripuig.org
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