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Per què?

Volem conèixer quins són els punts 
forts i sobretot els febles de 

l’organització

Volem posar fi a una 
etapa compartida amb 

el màxim respecte, 
delicadesa i dedicació

PER FER-HO 
MILLOR

Volem saber com la família ha percebut la 
nostra actuació 

Volem afavorir el 
procés de comiat i dol 
com una etapa més
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Com ho fem?

Text
Reunió amb la família 2 

mesos després de la 
mort del seu familiar

Explicar el 
per què de 
la reunió

Guió entrevista 
amb respostes 

obertes

Ambient 
tranquil i de 

calidesa

Preguntar, però 
sobretot escoltar

Sense temps 
límit

Anem recollint  
la informació

Ens 
acomiadem 
amb serenor 

ANÀLISI

CONCLUSIONS

ACCIONS DE 
MILLORA
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Text

ACCIONS DE 
MILLORA 

REFLEXIÓ

CONCLUSIONS

INFORMACIÓ 
RECOLLIDA

ANÀLISI

❑ A cada reunió han aparegut suggeriments nous de les famílies que ens
han permès generar accions de millora (LA FONT: TESTIMONIATGE
REAL).

❑ Amb la reunió hi ha un feed-back que ens permet detectar mancances
o situacions no plantejades amb anterioritat. Cada família és diferent,
com més escenaris recollim, més ampliarem el ventall d’accions per
oferir a l’abordar el procés de final de vida en el futur (PROJECCIÓ).

❑ Som coneixedors dels punts forts de l’organització en aquesta
delicada etapa, ens reforça aspectes de la nostra praxis (ENCORATJA).

❑ S’afavoreix el comiat com una passa més del dol. (NECESSITAT DE 
POSAR FI A UNA ETAPA).

❑ Sorpresa i admiració vers l’organització del centre, al crear un últim 
espai dedicat a parlar del seu familiar finit (AGRAÏMENT). 

❑ La relació assistencial de les persones grans i les seves famílies amb
les residències s’inicia abans de l’ingrés, en el pre-ingrés. Creiem,
doncs, que ha de finalitzar després de la mort amb la mateixa
delicadesa, interès i dedicació de l’inici.(TANQUEM EL CERCLE)



Moltes gràcies


