II JORNADES FORMATIVES DE GERONTOLOGIA
29 i 30 de novembre
«L’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA. LA SEVA APLICACIÓ EN SERVEIS
D’ATENCIÓ A PERSONES MAJORS»
A càrrec de: Teresa Martínez Rodríguez
Doctora en Ciències de la Salut per la Universitat d’Oviedo.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Complutense de Madrid.
Diplomada en Gerontologia Social per la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia.
Experta en models d’atenció centrada en la persona i la seva aplicació en serveis gerontològics.

Objectius
Presentar l’atenció centrada en la persona (ACP) com un enfocament per a la millora de la qualitat
dels serveis gerontològics.
Sensibilitzar sobre la importància d’un canvi en el model d’atenció a la gent gran.
Identificar els elements de bona praxi en l’atenció directa segons un enfocament d’ACP.
Conèixer els factors de l’entorn que faciliten l’aplicació d’aquest enfocament.
Destinataris
Formació dirigida a tots els professionals d’atenció directa, de disciplines diverses, que presten
serveis d’atenció a persones majors, així com a estudiants de l’àmbit social o sanitari que es
formen en l’atenció d’aquest col·lectiu.
Lloc de realització
Sala de Plens del Consell Insular de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5. Maó
Data i horari
Dies 29 i 30 de novembre de 9.30 h a 14.30 h
Inscripcions
Fins a dia 23 de novembre mitjançant l'enllaç següent

http://www.cime.es/Solicituds/FormSol.aspx?Tipo=JFGE o el telèfon 971 35 62 57.
Per a obtenir el certificat d’assistència cal haver assistit, com a mínim, a un 75 % de les jornades.
Més informació
Departament de Benestar Social i Família del Consell Insular de Menorca
Tel. 97135 62 57
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Programa
Dijous 29 de novembre
9.00 h

Acreditacions i recollida de material

9.30 h

Presentació de les II Jornades Formatives de Gerontologia
Susana Mora Humbert, presidenta Consell Insular de Menorca
Maria Cabrisas Pons, consellera de Benestar Social i Família

10.00 h

L’atenció centrada en la persona i el seu desenvolupament en els
serveis gerontològics
- De què parlam quan parlam d’atenció centrada en la persona?
- Una mica d’història. Origen i desenvolupament de l’ACP en gerontologia.
- Exercici de reflexió: Què aporta al que hem fet fins ara?

11.30 h

Descans

12.00 h

Elements per a la bona praxi professional des de l’ACP
- Conèixer i reconèixer cada persona.
- Donar suport a la seva autodeterminació.
- Comunicació centrada en la persona.

14.30 h

Final de la jornada

Divendres 30 de novembre
9.30 h

Metodologies valuoses per a facilitar l’atenció personalitzada
- Història de vida.
- Els plans d’atenció personalitzada des de l’ACP.
- El professional de referència.

11.30 h

Descans

12.00 h

Elements de l’entorn facilitadors de l’ACP
- L’espai físic als centres.
- L’activitat quotidiana.

13.00 h

Val la pena?
- Beneficis de l’ACP.
- Claus per a avançar.
- Espai per al diàleg.

14.30 h

Cloenda
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