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Des de la Federació Catalana d'Autisme proposem les següents idees basades en 
l’experiència d’algunes de les nostres entitats que ja han introduït el servei d’Assistència 
Personal i expressem el nostre suporta les propostes de la Fundació Adimir (entitat que 
forma part de la nostra federació). 

Les idees són les següents: 

- Que totes les persones en situació de dependència, independentment de la 
tipologia de la seva discapacitat, puguin accedir a aquesta prestació.  
 

- La intensitat del servei hauria d’anar relacionada i ser proporcional amb el grau 
de dependència de la persona i amb les necessitats específiques de la persona amb 
dependència en si.  

 

- L’import de la prestació podria ser, tal i com també especifica la Fundació Adimir: 
o Nivell 1: mínim 10 h /setmana. Import de la prestació: 640€/mes 
o Nivell 2: mínim 17,5 h / setmana. Import de la prestació: 1.120€/mes 
o Nivell 3: mínim 25 h / setmana. Import de la prestació: 1.600€/mes 

 
- La formació hauria de ser tant teòrica com pràctica i s’hauria d’establir molt bé el 

recorregut acadèmic de les persones que hi podrien accedir i/o crear exàmens 
d’accés.  
 

- Creiem que és necessària una formació específica i especialitzada dins el 
recorregut acadèmic de Formació Professional amb un grau superior. Però, tenint 
en compte les necessitats actuals, durant la primera fase el títol d’AP podria 
obtenir-se mitjançant: 

o Formació teòrica podria ser de 60 hores:  
 30 hores per a tractar la Llei de Dependència, la figura de l’AP, els 

drets i deures tant de l’AP com de la persona, establiment clar de la 
relació AP i persona amb dependència.  

 30 hores per a formació d’eines d’estructuració, especialització en 
els diferents tipus de discapacitat (física, intel·lectual, mental, TEA...) 

o La formació pràctica podria ser de 30 hores d’acompanyament a altres 
AP. S’hauria de regular el fet d’haver d’acompanyar i formar estudiants en 
pràctiques durant x hores al mes per part de professionals (mentors) amb 
una experiència mínima de 2 anys. La intenció és que els i les estudiants en 
pràctiques puguin veure diferents realitats i mètodes de gestió de les 
mateixes. 
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o Un cop acabades les pràctiques, l’estudiant haurà de ser valorat pels 
mestres teòrics, pels acompanyants a les pràctiques i realitzar un test 
psicotècnic estricte 
 

- La formació hauria de ser la mateixa per a tots els i les candidates a esdevenir 
Assistent Personal. Els estudis de base permetrien a una persona donar  servei a 
diferents persones amb diferents tipus de discapacitat just acabats els estudis.  
 
Creiem també que com a inèrcia professional aquesta figura també s’anirà 
especialitzant, afavorint la creació de cursos específics per a diferents discapacitats, 
o bé, que aquesta possibilitat d’especialització s’hauria d’oferir com a formació 
extra per tal de professionalitzar més el sector i oferir als i les Assistents Personals 
un recorregut professional atractiu, especialitzat i específic.  
 

- Definitivament aquesta prestació permetrà SÍ reduir les llistes d’espera a places 
residencials, a part de dignificar les persones en situació de dependència posant-la 
en una posició de control de la seva vida i els serveis que ella, la persona, 
apoderada , contracta.  

 


