I JORNADES FORMATIVES DE GERONTOLOGIA
2 i 3 d’octubre de 2017

«L'ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA. LA SEVA APLICACIÓ EN
RESIDÈNCIES, CENTRES DE DIA I ALTRES CONTEXTOS D’ATENCIÓ DIRECTA A
PERSONES MAJORS»
Consell Insular de Menorca – Sala de Plens
Plaça de la Biosfera, 5 – Maó – Menorca
Dirigides a tots els responsables de centres i als professionals d’atenció directa, de disciplines
diverses, que presten serveis en centres d’atenció a persones majors (residències, centres de
dia i altres contextos).
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, i experta en models d’atenció centrada en la persona i la seva aplicació en serveis
gerontològics
Dilluns 2 d'octubre
9.00 h

Acreditacions i recollida de material

Inauguració:
9.30 h

Presentació de les Jornades Formatives de Gerontologia:
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

Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es

Dimarts 3 d'octubre
9.30 h

«Metodologies valuoses per a facilitar l’atenció personalitzada»
- La història de vida / biografia
- 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

13:00h

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

14.30 h

Final de la jornada
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