
Missions empresarials  
a casa nostra – 2020

Portes obertes als socis



Voleu  
compartir  
amb altres
socis...

ELS VOSTRES
CONEIXEMENTS?

ELS  
PROCEDIMENTS  
QUE UTILITZEU?

LES       
SINGULARITATS  

DEL VOSTRE  
CENTRE?

Convertiu-vos en centre amfitrió!



Visiteu altres  
serveis i  
aconseguireu…

IDEES PER APLICAR  
A LA VOSTRA  

EMPRESA

CONTACTES AMB
ALTRES SOCIS

CONEIXEMENTS  
PER TENIR UNA  

VISIÓ MÉS GLOBAL  
DEL SECTOR

Apunteu-vos a les missions  
empresarials!



Què és una missió
empresarial?

ACRA i un grup reduït de socis visiten periòdicament un centre associat

El centre amfitrió explica el seu projecte als convidats i els mostra les instal·lacions

Dinem plegats per compartir experiències

Compartim els vostres coneixements amb els socis d’ACRA



Una presentació  
del projecte que es  

vol donar a  
conèixer

11.30 – 12 h

Una visita per les  
instal·lacions

12 – 14 h

Un dinar conjunt  
per a tots els  

assistents

14 – 15 h *

Què aporta un centre
amfitrió?

* El cost del dinar va a càrrec de cada associat



Què pot explicar un centre
amfitrió?

ENTORN
ATENCIÓ  

CENTRADA EN LA  
PERSONA

COMERCIALITZACIÓ
(venda de places, llista

d’espera, diferenciació,
singularitat del centre…)

EINES

(Dementia Care Mapping,  
Libera Care, teràpia de  
validació, eliminació de  

subjeccions...)

TECNOLOGIA
GESTIÓ DE LA  

MEDICACIÓ
RELACIÓ AMB  

SALUT

RRHH

(fidelització de personal,  
control d’absentisme,  

horaris, procediments de  
treball...)

UNITATS  
CONVIVENCIALS

I tot allò que us diferenciï de la resta, que  
doni qualitat i innovació al vostre servei!



Com escollim els centres
amfitrions?

Feu-nos arribar una  
proposta a través  

del formulari adjunt  
i la valorarem

Reflectirem la  
diversitat d’ACRA  

fent una tria de  
centres i serveis

Presentarem un  
calendari amb els  

amfitrions i les  
dates de les visites

Els socis d’ACRA
es podran apuntar
com a convidats

FORMULARI 
CENTRE 

AMFITRIÓ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_0f7kd84yixnjryIW1H2CCqnNUXzCbX2YYlcenBVkgiB5sA/viewform


Us agradaria  
assistir com  
a públic?

Estigueu atents als propers comunicats.

Ben aviat us informarem de les missions que podreu visitar.

Més informació, dubtes i suggeriments a secretaria@acra.cat

mailto:secretaria@acra.cat


Resultats  
2019

3
MISSIONS

25
ENTITATS

PARTICIPANTS

73
PARTICIPANTS

4,5/5
NOTA GLOBAL


