A la Baula volem fer créixer persones fent créixer
organitzacions
A partir d’un treball ben fet i rigorós, de la recerca en innovació i
millora contínua i d’un acompanyament a les persones i
organitzacions amb honestedat i transparència.

1. IMPLANTACIÓ DEL MODEL ACP
EN CENTRES

2. ADEQUACIÓ DEL TREBALL EN
EQUIP AL MODEL ACP

A LA BAULA SOM
ESPECIALISITES EN EL MODEL
D'ATENCIÓ CENTRADA EN
LES PERSONES

3. DISSENY DE DOCUMENTACIÓ:
GUIES D'IMPLANTACIÓ,
PROTOCOLS, PROJECTES...

4. AUDITORIES TÈCNIQUES,
MODELS D'AVALUACIÓ I
AUTOAVALUACIÓ

5. FORMACIONS A MIDA

1.

IMPLANTACIÓ DEL MODEL ACP EN SERVEIS
D’ATENCIÓ A LES PERSONES GRANS
1.1 DISSENY DEL MODEL ACP PROPI DE L'ORGANITZACIÓ O
SERVEI
Disseny d'un Model d'Atenció Centrada en la Persona que
reflecteixi els trets diferencials de l'organització o del servei,
posant-los en valor en relació a la personalització, dignitat i
respecte a les persones grans.

1.2 PLANIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ
Ajudem a planificar de manera coherent i ordenada els canvis que
afavoreixin una implantació del Model ACP, tenint en compte les diferents
variables existents i promovent la participació activa de tots els agents.

1.3 ACOMPANYAMENT A L'EQUIP I A LA DIRECCIÓ
Proposem una implantació que promogui un canvi de mirada de
l'equip, el qual s'ha d'implicar en els processos de canvi. Donem
suport específic en aquest procés tant a l'equip com a la direcció o
equip de lideratge.

2. ADEQUACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP AL MODEL ACP
2.1 DISSENY DE COMPETÈNCIES ASSOCIADES AL MODEL ACP
Adeqüem les competències professionals a les actituds associades
a la implantació del Model ACP de tots els perfils professionals per
tal de cercar la cohèrencia del desenvolupament professional de
l'equip.

2.2 SISTEMA DE VALORACIÓ DE COMPETÈNCIES ACP I SUPORT EN LA MILLORA
PROFESSIONAL
Alhora que dissenyem les competències associades al Model ACP, cerquem el
sistema de seguiment i valoració professional que respongui a les necessitats de
l'organització i que suposi un suport per a la millora professional.

2.3 SISTEMA ORGANITZATIU I DE COORDINACIÓ INTERNA ENFOCAT A L'ACP
A partir de les necessitats del Model ACP donem suport en la creació d'un sistema
organitzatiu que respongui tant a les necessitats del Model com que sigui racional i
equitatiu entre les diferents figures professionals que el conformen. De manera
paral·lela ajudem en l'establiment d'eines i mecanismes de coordinació i
organització que s'adeqüi al Model ACP.

3. DISSENY DE DOCUMENTACIÓ
3.1 DISSENY DE GUIES I MANUALS PER A LA IMPLANTACIÓ
DEL MODEL ACP
A partir de les necessitats i segons Model ACP, construïm
guies i manuals per als equips que faciliten la implantació de
l'ACP en els serveis a partir d'uns criteris i eines que fàcils i
intuitius per a tots els perfils professionals.

3.2 DISSENY I ELABORACIÓ DE PROTOCOLS ADAPTATS AL MODEL ACP
A partir de la revisió i del nivell d'aplicació dels protocols i documentació
del centre, els adaptem per tal que responguin als criteris de l'Atenció
Centrada en la Persona, treballant-los amb l'equip i establint els canvis per
a una correcta aplicació dels mateixos.

3.3 ELABORACIÓ DE PROJECTES BASATS EN EL MODEL ACP PER A
LICITACIONS, SUBVENCIONS O D'ÚS INTERN
Segons la necessitat de l'organització podem desenvolupar projectes
que responguin a diferents objectius, adaptats a les característiques i
trets diferencials de cada organització i servei.

4. AUDITORIES TÈCNIQUES I AVALUACIÓ
4.1 AUDITORIES TÈCNIQUES A SERVEIS PER VALORAR NIVELL
D'IMPLANTACIÓ I/O DETECTAR ÀREES DE MILLORA
A partir dels criteris del Model ACP realitzem auditories als
serveis per tal de detectar tant el seu nivell d'implantació com
per detectar possibles àrees de millora, acotar-les i proposar
accions de treball.
4.2 OBSERVACIONS DE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL PER DISSENYAR
PLANS DE MILLORA
Podem realitzar observacions de la pràctica professional o bé
acompanyar a direccions per entrenar la mirada en aquest aspecte. A
partir de les observacions es detecten elements de millora que es
poden reflectir tant en plans individuals com d'equip per tal de millorar
la pràctica i alinear-la amb el Model ACP.

4.3 SISTEMA D’AVALUACIÓ I AUTOAVALUACIÓ DEL
DESENVOLUPAMENT DEL MODEL ACP
Disposar d'un sistema propi que permeti realitzar un seguiment de
la implantació del Model ACP en el servei per tal d'enfocar els
esforços en les millores que responguin a les necessitats
detectades.

5. FORMACIÓ A MIDA
5.1 FORMACIONS EN FORMAT CÀPSULA O TALLER
Formacions de curta durada que es centren en l'abordatge d'elements
específics i pràctics per al desenvolupament professional en relació al
Model ACP i a l'atenció a les persones grans.

5.2 FORMACIONS DE LLARGA DURADA PER A EQUIPS
Formació de més calatge on aprofundir en les diferents
dimensions de l'ACP i les seves derivades. Realitzar les
formacions a tot l'equip ajuda en el canvi de paradigma i en
reforçar les actituds professionals alineades amb el Model.

CATÀLEG DE FORMACIÓ CÀPSULES-TALLERS
Programar les activitats socioculturals segons ACP
Desenvolupar les AVD segons el Model ACP (1 càpsula-taller per cada AVD)
Innovem al centre amb el Desing Thinking
Tècniques de coaching per millorar la comunicació i la resolució de conflictes al centre
Com donar feedback als membres de l’equip per a la millora continua
Eines de detecció de satisfacció dels Grups d’Interès del Centre

CATÀLEG DE FORMACIÓ DE LLARGA DURADA
Què és l'ACP? Bases Metodològiques
Elaboració del PIAI i programacions segons Model ACP
Com incorporar el Model ACP en les àrees de gestió dels centres
Organització per processos de treball i Model ACP
Les AVD i el Model ACP

COM TREBALLEM?
La metodologia de treball que utilitzem segueix aquest esquema:

ANÀLISI INICIAL
•Segons directrius del client i
mitjançant reunions de
situació amb els diferents
equips de treball implicats.
•Auditoria de funcionament
del servei.

PROPOSTA I
PLANIFICACIÓ
•Proposem els objectius de
millora, el pla d'acció i la
metodologia més adequada
a les necessitats.
•Compromís entre tots els
agents implicats on
concretem els objectius de
treball.

DESENVOLUPAMENT
•Reunions de coordinació
amb el client i els equips de
treball.
•Acompanyament als equips i
persones implicades.
•Desenvolupament de
documentació i eines de
treball.

SEGUIMENT I
TANCAMENT
•Seguiment d'indicadors.
Informes de control i
seguiment.
•Informe final de resultats.
•Avaluació del procés.
Elements de millora.

Els projectes són a mida, cada client escull els seus objectius, i en funció d’aquests
ajustem el pla d’acció, la metodologia i els recursos, humans, temporals i econòmics
més adequats.

Principals projectes realitzats :
 Elaboració d’un projecte de Centre de Dia per a licitar. Millores en projectes de residències per
a licitacions. Suara Cooperativa. Any 2021
 Elaboració d’un Manual d’implantació del model ACP per a les residències del Moianès. Conté
guia d’autoimplantació i autotest. Consorci del Moianès. 2020/2021
 Formació en ACP per a professionals de residències de persones grans del Moianès. Taller de
formació 20h, revisió de tots els processos vinculats a la Residència, anàlisi del model assistencial
versus model ACP. Pla d’accions de millora individual. Consorci del Moianès. 2021.
 Implantació del model ACP a les residències i serveis a les persones grans del Moianès. Auditoria
interna. Pla de treball per a la implantació. Consorci del Moianès. 2020/2021
 Elaboració del document marc Model d’Intervenció segons ACP de l’empresa Grup Colisée 2021
 Redacció d’un projecte marc de Residència de les persones grans de l’empresa STS. 2021
 Redacció de dos projectes de Residències de persones grans per a presentació a concursos
públics a Catalunya i Aragó. Per a l’empresa La Saleta Care- Grup Colisée 2021
 Realització de la implantació de la NORMA ACP als serveis de l’empresa SUMAR Acció Social.
Ajustos tècnics i de gestió. 2021.
 Formació per a coordinadores territorials i de gestió dels Serveis d’Atenció Domiciliaria de més
de 10 serveis del territori Català Implantació del sistema de gestió per competències. De
l’empresa SUMAR Acció Social.2021.
 Estudi de viabilitat per a la externalització de la gestió de la residència de Sant Joan de
Vilatorrada. 2021
 Formació a equips directius de serveis residencies i diürns de residencies de gent gran.
(temàtiques diverses ) SUMAR Acció Social.2018 i 2019
 Col·laboració per a la definició de les competències clau i la formació i entrenament de les
professionals vinculades al nou model de SAD per l’Ajuntament de Barcelona. 2019
 Auditoria tècnica de la Residència i Centre de Dia de gent gran Can Comelles d’Esparreguera per
SUMAR empresa d’Acció Social. 2018-2019-2020
 Auditoria i diagnosi de la Residència de persones grans de Navàs per l’Ajuntament de
Navàs.2018
 Redacció del pla de millora i implantació de les millores a la Residència de persones grans del
municipi de Navàs 2019

 Elaboració del model de gestió de residències i centres de dia per a l’empresa SUMAR Acció
Social. 2018
 Elaboració del sistema de gestió per competències per als professionals d’atenció a les persones
grans. Àmbit residencial, centres de dia i SAD per l’empresa SUMAR Acció Social. 2017-2019

