Aquest estudi realitza una radiografia de la situació actual del sector sanitari i sociosanitari català en
clau d’FP. S’analitzen les característiques, dinàmiques i tendències del mercat de treball i les principals
necessitats formatives detectades pels principals actors del sector, a partir d’entrevistes i una enquesta
a centres sanitaris i sociosanitaris. L’objectiu és identificar les potencials implicacions i oportunitats
associades a la planificació estratègica i el disseny de l’oferta formativa d’FP. D’aquesta manera, el present
estudi vol sumar esforços per la millora de la capacitació i ocupabilitat de l’alumnat d’FP i de les persones
treballadores en actiu o en situació de desocupació d’aquests sectors, al mateix temps que contribueix a
satisfer les necessitats del teixit productiu i potenciar la seva competitivitat i capacitat d’adaptació al canvi.
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EL SECTOR SANITARI
I SOCIOSANITARI CATALÀ
EN CLAU DE FP

EL SECTOR SANITARI Y SOCIOSANITARI CATALÀ
EN CLAU DE FP

PERFILES PROFESSIONALS RELLEVANTES I/O EMERGENTS

NECESSITATS FORMATIVES

SECTOR SANITARI

TOTS DOS SECTORS

ENFOCAMENT I TÈCNIQUES METODOLÒGIQUES

Competències transversals: treball en equip,
col·laboració i cooperació; competències comunicatives i relacionals, gestió emocional i de l’estrès

• Revisió bibliogràfica: estudis, publicacions, webs, etc.

Integració dels sistemes social i sanitari:
lideratge sistèmic interorganitzacional, eines
col·laboratives, etc.

• Tècniques quantitatives: enquesta en línia a organitzacions del sector i explotació de dades secundàries.
• Tècniques qualitatives: entrevistes i grups de discussió amb agents clau del sector i del sistema d’FP.

NOVES TENDÈNCIES I PROCESSOS D’INNOVACIÓ
AL SECTOR SANITARI I SOCIOSANITARI

Tècnic/a d’avaluació i
control de qualitat

Tècnic/a especialista
en ecografía

Tècnic/a en big data/
metanalista

Tècnic/a especialista en
tractament d’imatges

Baixa rotació, gran percentatge de contractació indefinida i contractació temporal
prolongada

Integració social i
sanitària

Tècnic/a especialista en
ressonància magnética

Operador/a de centres
d’urgència i emergència.

Tècnic/a d’impressió 3D
protètics,

SECTOR SOCIOSANITARI

Big data i Intel·ligència
artificial

Telemedicina,
teleconsulta,
teleassitència

5G, internet de
les coses i robotització

Noves tendències al sector: AICP, integració dels
sistemes social i sanitari, gestió de casos, estimulació sensorial Snoezelen, mediació sistèmica en cures.
Línies d’especialització: deterioraments cognitius,
salut mental/psicogeriatria, discapacitat, pacient
pal·liatiu, pacient agut.
TCAI
geriàtrica

Auxiliar
de gerontologia

TCAI
domicili

Baixa rotació però elevada temporalitat i
parcialitat de la contractació

Educador/a
especialitzat/da
en persones grans

Tècnics/ques radioteràpia
Unitats 3D

Transformació de les
residències i altres models
d’allotjament sènior

Tècnics/ques anatomia patològica i citologia
Tècnics/ques laboratori diagnosi clínica

Competències tècnic-professionals genèriques per
a la cura de persones grans dependents: tècniques
de mobilització, cura de nafres, prevenció d’úlceres,
prevenció de caigudes, alimentació i disfàgia, habilitats relacionades amb el suport psicològic, etc.
Continguts psicosocials: violència i abusos en la
institució, la perspectiva de gènere, codi ètic en
institucions geriàtriques, mort, eutanàsia i gestió del
dol o autocura, entre altres temàtiques.

Tècnics/ques imatge per a la diagnosi
Humanització, atenció centrada en la persona i empoderament del/la pacient

Noves tendències al sector: big data i bioinformàtica, digitalització al camp de l’anatomia
patològica, genètica, nous avenços en teràpies
cel·lulars o biologia molecular.

SECTOR SOCIOSANITARI

perfils especialitzats en atenció a situacions de dependència i cures pal·liatives

Altres treballadors/ores que cuiden
persones, serv. salut
Treballadors/ores que tenen cura de
persones a domicili

SECTOR SANITARI
Àmbits d’especialització lligats als perfils
tècnics d’FP: ecografia, tractament d’imatges,
prelectura d’imatges, ressonància magnètica,
citodiagnòstic o macroscòpia.

QUALITAT DE LA CONTRACTACIÓ EN
OCUPACIONS VINCULADES AL SISTEMA D’FP

Tècnics/ques superiors
documentació sanitària

Digitalització

Tècnic/a de processos
administratius clínics
(assistent clínic) i/o o de
gestió documental

TCAI
rehabilitació

Treballador/a
familiar

Coordinador/a SAD
(tècnic/a i/o de gestió)

Cuidador/a
psiquiàtric/a.

Continguts específics d’àmbit laboral: situació
administrativa i “Llei d’estrangeria”, nocions bàsiques
de dret del treball.

Auxiliars infermeria hospitalària
Auxiliars infermeria atenció primària
Tècnics /ques emergències sanitàries

Projectes pioners
de SAD

Economia social i
solidària

PROPOSTES D’ACTUACIONS FORMATIVES I ALTRES INICIATIVES

Alta rotació, elevada temporalitat i
contractes de curta durada

Major rellevància
del voluntariat i la
comunitat

Planificació estratègica i integral de
l’oferta d’FP

Millorar l’orientació educativa i els
itineraris formatius

Vincular els centres d’FP a parcs
sanitaris i sociosanitaris

Noves especialitats i titulacions híbrides dins del sistema d’FP que donin
resposta a perfils emergents

Major centralitat de competències
transversals i de recerca

Estades de professorat i flexibilització
de l’ús del professorat especialista

Projectes per a l’ús compartit de
recursos per a l’aprenentatge

Revisió de qualificacions,
competències i funcions de
perfils professionals

Millora de convenis col·lectius
i impuls de modificacions en la
classificació professional

PERFILS PROFESSIONALS DE DIFÍCIL COBERTURA

Organitzacions amb dificultats per a la contractació
de determinats perfils (sector sanitari/sector
sociosanitari)

Sector
sanitari

89,6%

Sector
socisanitari

83,9%

El perfil de més difícil cobertura en les organitzacions
de tots dos sectors és el d’infermeria

80%

Organitzacions amb dificultats per a la
contractació de perfils vinculats al sistema d’FP
(TCAI/ aux. atenció a la dependència)

Sector
sanitari

18,2%
TCAI

Impuls de l’FP dual

Sector
socisanitari

50%

aux. atenció a
la dependència

17,7%
TCAI

Donar a conèixer els CP en el sector
sanitari i impulsar oferta formativa
reglada (CP i/o CFGM) associada al
perfil de zelador/a

Eliminar barreres d’accés als CP
d’atenció sociosanitària i augmentar
el nre. de places subvencionades

