STUDIUM ACADÈMIA
Preparació per les proves selectives de personal laboral fix mitjançant un concurs
oposició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: Auxiliars de Geriatria

Convocatòria 458 places de Auxiliars de Geriatria (grup D1) del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya - Règim de personal laboral fix DOGC núm. 8171 de 7 de juliol de 2020
Es reserven 23 places per discapacitats
Els requisits són els generals i es demana el requisit específic d'estar en possessió del
títol de Graduat escolar o equivalent, però a més a més els aspirants han de disposar
d'alguna de les titulacions o certificacions de formació professional o certificats de
professionalitat que estiguin relacionades amb l’àmbit sanitari, sociosanitari i
dependència, és a dir, establertes a la normativa que regula la qualificació
professional del personal auxiliar d'atenció a la dependència (Hi ha un llistat en la
convocatòria). Inclús s'amplia aquest marc del requisit amb Titulacions de Tècnic
Especialista, Diplomats i Llicenciats amb 2 anys d'experiència -150 dies de cotitzaciócom auxiliar de geriatria abans del 31 de desembre de 2017) i també amb certificats de
reconeixement de competències relacionades amb l'àmbit sociosanitari o de
gerontologia.
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 4 d’agost de 2020 i es pot fer
telemàticament a través de la página web https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/Proces-de-seleccio-per-proveir-458-places-de-la-categoria-dauxiliars-degeriatria-grup-D1-conv.-L001-20?category=7257a24a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
o també es pot fer presencialment al carrer Lluís Companys núm. 1 en l'oficina
d'atenció ciutadana de Lleida.
Les proves s'iniciaran a partir dels sis mesos de la publicació de la convocatòria. Per
tant, com a molt aviat la primera prova es podria fer durant el primer semestre de
2021.
El procediment de selecció de les persones aspirants és el de concurs opocisió
La fase d'oposició constarà de dues proves:




La primera prova serà una prova tipus test de tot el temari amb 4 opcions de
resposta. Seran 20 preguntes amb un temps no superior a 1,20 hores per
realitzar-se.
La segona prova consistirà en cinc preguntes curtes i un supòsit pràctic sobre
matèries del temari específic, relacionat amb les funcions pròpies de la
categoria professional i l'especialitat, en un temps no superior a 2 hores.

Funcions i/o activitats: assistir la persona usuària de les residències i els centres de
dia. Assistir les persones usuàries en la realització de les tasques pròpies de la vida
diària que no puguin fer per elles mateixes a causa de la seva incapacitat. Realitzar
els treballs encaminats a l'atenció personal de la persona usuària i del seu entorn.
El temari dels auxiliars de geriatria consta de: Un temari general comú (5 temes) i
un temari específic (10 temes).
Aquests dues proves són les que prepararem en la nostra acadèmia.
La fase de concurs valorarà els següents mèrits:
1. Titulacions acadèmiques (diferents i superiors als requisits exigibles)
2. Cursos de formació relacionats amb el lloc de treball
3. Experiència professional
4. Coneixements de Llengua Catalana (superiors al B1)
El nostre centre prepara ambdues proves amb PERSONAL ESPECIALITZAT en cadascun dels
àmbits i PERTANYENTS AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. Això ens garanteix informació de
primera mà i la màxima qualitat, atenció i cura en la preparació de la part teòrica i pràctica.
Si esteu interessats a realitzar la preparació d’aquestes oposicions, mireu la pestanya que hi ha
a sota de la informació en la pàgina web. També podeu trucar-nos al 973 21 25 07 o al 612

500 525.

