14 DE JULIOL
DIA INTERNACIONAL
TÈCNIC EN CURES AUXILIAR D’INFERMERIA

VOLEM SER
VISIBLES

LLUITEM PEL
RECONEIXEMENT

SOM UNA
PEÇA CLAU

PROTECCIÓ
LEGAL I
FORMACIÓ

SEMPRE AMB TU,
SEMPRE PER TU

UGT un Sindicat per a tothom
·Això vol dir que representem a tots els

treballadors /es de tots els àmbits i categoríes.
·Està present a totes les taules de negociació que
influeixen en el teu dia a dia de cara al futur.

SINDICAT PROFESSIONAL TCAI UGT
Representació específica de TCAI que
treballa pel desenvolupament de la
professió per assolir el reconeixement
professional i social que mereixes.

Decret TCAI
203/1997,30 JULIOL

Quins avantatges té estar amb nosaltres?
Nosaltres reconeixem
les teves necessitats i
les teves inquietuds
laborals.
Negociem les teves
condicions laborals en
els òrgans més
representatius on les
teves inquietuds i
problemes laborals
seran exposats i
defensats de manera
seriosa.
Lluitar per la professió
dels TCAI i començar a
tenir funcions
transferides i no
delegades.

Què volem i què reivindiquem
Que se'ns reconegui les competències
pròpies .
Transferència de competències que
desenvolupem dia a dia.
Registrar directament les nostres
actuacions.
Resposabilitzar-nos de les nostres
actuacions.

Pel qual, s'estableix el curriculum de
cicle formatiu de Grau Mitjà de cures
auxiliars d'infermeria .
El Decret 203/1997, les competències
generals dels TCAI serà proporcionar
cures auxiliars al pacient/client i actuar
sobre condicions sanitaries del seu
entorn: com a membre d'un equip
d'infermeria en els centres sanitaris
d'atenció especialitzada i d'atenció
primària, sota la dependència del
diplomat d'infermeria o si s'aescau, com
a membre d'un equip de salut en
l'assistència derivada de la pràctica de
l'exercici liberal, sota la supervisió
corresponent.

INCUAL
L'Institut Nacional de les Qualificacions (en
endavant, INCUAL)va ser creat pel RD
375/1999 de 5 de març. És l'instrument
tècnic dotat de capacitat i independència
de criteris , que dona suport al Consell
General de Formació per assolir els
objectius del Sistema Nacional de
Qualificacions i Formació Professional.
La LO 5/2002 de les qualificacions i de la
Formació Professional, atribueix a
l'INCUAL, la responsabilitat de definir,
elaborar i mantenir actualitzat el catàleg de
Qualificaions Prfessionals i el corresponet
Catàleg Modular de Formació Professional.

Quins avantatges té AFILIAR-SE
PENSA QUE SOM L'ÚNIC SINDICAT AMB REPRESENTACIÓ DE TOTS ELS COL·LECTIUS
PROFESSIONALS

LABORALS
Assessorament i defensa jurídica i laboral.
Representació sindical en els centres de treball on els seus delegats
sindicals et donaran tota la informació que necessitis.
FORMACIÓ
Accediràs a cursos de
formació., amb
reconeixement sanitari.
Totalment gratuïts i
especifics de la teva
categoria professional.
Accés a congressos i
jornades d'àmbit sanitari
LA MILLOR FORMACIÓ AMB ELS MILLORS PROFESSIONALS

SOCIAL
Descomptes en
establiments
col·laboradors pels
afiliats/es.
Programa d'oci i temps
lliure amb grans
descomptes per
afiliats/es.

AFILIACIÓ
Amb facilitats de pagament
mensual i trimestral.
Pots demanar que se't
descompti de la nòmina per a
la teva comoditat.
DESCOMPTES D'ASSEGURANCES

Des del Sindicat Professional de TCAI de la
UGT de Catalunya, volem iniciar un nou
projecte per reconeixer la trajectòria
professional dels nostres companys/es i
coincidint amb el Dia Internacional dels
TCAI, posem en marxa
EL PREMI A LA/ EL MILLOR TCAI DEL'ANY.
Proximament, us informarem de les bases i condicions per poder participar-hi

