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Introducció
L’Agència de Salut Pública de Catalunya, dins del
programa “Envelliment actiu i saludable als
centres de gent gran” impulsa un programa
formatiu adreçat als professionals dels centres
residencials, dels centres de dia i d’altres centres i
institucions per a gent gran en l’estadi de
prefragilitat.
Aquest Programa té l’objectiu d’educar en les
estratègies per a l’envelliment actiu de
l’Organització Mundial de la Salut, i també sobre la
metodologia de l’atenció gerontològica centrada
en la persona.
El Programa s’ha elaborat i es porta a terme amb
la col·laboració dels proveïdors sanitaris d’atenció
primària, del Servei Català de la Salut, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
de les entitats i associacions de centres
residencials i dels mateixos centres per a gent
gran.
Actualment, el programa ofereix cinc mòduls (cinc
tallers diferents).
El primer mòdul és:

Taller M01-Noves mirades d’atenció
a la gent gran.
Mòdul per a la direcció i gerència de
residències/centres de dia per a gent gran.
Objectiu:
Conèixer l’estratègia de l’envelliment actiu i el
mètode d’Atenció gerontològica Centrada en la
Persona (ACP)
Programa:
1. Presentació i valoració dels coneixements
del model d’ACP
2. Explicació teòrica:
-Nous
paradigmes:
introducció,
l’envelliment actiu, el model d’ACP i el canvi
en el model assistencial català
-Àmbits d’intervenció del model ACP:
l’atenció
personalitzada
des
de
l’autonomia, la protecció de la intimitat,
entorns significatius, el paper de les
famílies i la organització al servei de les
persones
-Canviar el model de centre: introducció,
elements estratègics, elements facilitadors,
els reptes del canvi de model i els beneficis
del model ACP
3. Explicació pràctica: exemples sobre la
metodologia d’implantació del model ACP
4. Col·loqui-debat: espai per a que els
assistents exposin casos concrets i
comentaris sobre el que s’ha exposat
durant el taller

Data i lloc de la realització:
3 edicions del mateix taller, a escollir entre:
Olot:
13/06/2018 de 10h a 14 h
Casal cívic Olot: Carrer Bisbe Lorenzana, 2,
17800 Olot, Girona
Tordera:
20/06/2018 de 10h a 14 h
CAP Tordera: Carrer Doctor Carreras, 29,
08490 Tordera
Girona :
21/11/2018 de 10h a 14h
Edifici Generalitat . Sala Carles Rahola, Plaça
Pompeu Fabra, 1 17002 Girona (entrada pel
Passatge Arístides Maillol)
Docent:
Vanesa Pallàs, SUMAR
Inscripció
Podeu inscriure-us a través de Canal Salut o
amb el Codi QR.
Per a més informació:
Yolanda Quilez 872 975 240
iolanda.quilez@gencat.cat
Acreditació
Els assistents a les sessions rebran el certificat
d’assistència corresponent de Reconeixement
de formació d’interès en serveis socials
Els centres residencials que completin el
Programa i compleixin els criteris establerts
rebran el distintiu
PINSAP “Aquí Sí.
Envelliment actiu i salut”.

