
REORGANITZACIÓ FUNCIONAL EN UN 

CENTRE DE MÉS DE 100 PLACES 

1.- INTRODUCCIÓ 

Amb aquest model pretenem millorar el BENESTAR de les persones 

ateses i de les seves famílies, tot generant un canvi de mirada cap a la 

persona per situar-la en el centre de l’atenció i un canvi en la cultura 

organitzacional.  

QUALITAT DE VIDA I INTERRELACIONS  AMBIENTALS 

2.- MATERIAL I MÈTODE 

PARTIM DE L’ORGANITZACIÓ ACTUAL FORMADA PER: 

- Un edifici amb 6 plantes, 4 de les quals són assistencials: 

       - 3 de residència amb 34 persones a cada una   

       - 1 de centre de dia amb unes 50 persones ateses 
 

- Un equip de gerocultores a cada planta 
 

- Un equip interdisciplinari per a totes 4 plantes. 

 

 

 

ARRIBEM A UNA ORGANITZACIÓ DESCENTRALITZADA FORMADA PER: 

4 UNITATS ASSISTENCIALS O ESPAIS DE VIDA AUTÒNOMS, integrats per: 

- Personal d’atenció directa continuada 

- Personal de suport de l’espai (neteja) 

- Referent / coordinador d’unitat 

 

PROFESSIONALS I EQUIPS DE SUPORT ALS ESPAIS DE VIDA: 

- Equip de reflexió ètica 

- Equip d’estimulació basal 

- Equip de DCM 

- Equip de professionals especialitzats 

 

 

 

3.- RESULTATS 

5.- BIBLIOGRAFIA 

4.- CONCLUSIONS 
Amb una gestió més descentralitzada i autònoma en unitats més petites volem millorar la interrelació entre les persones ateses i els 

professionals per facilitar que la persona atesa es pugui situar al centre de l’atenció. 

Pretenem que, en la presa de decisions que afectin a la persona, l’equip de la unitat tingui preferència respecte a l’equip tècnic. 

Hem enriquit el rol de molts professionals de l’equip tècnic com a referent / coordinador d’unitat, amb una definició clara de funcions i 

responsabilitats. 

Volem que cada unitat esdevingui un espai de vida on les persones que hi viuen i les que hi treballen es relacionin, s’involucrin i es 

responsabilitzin de la vida quotidiana. 

 

2ª JORNADA D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA   -    CAP ON VA L’ATENCIÓ ?   SITUACIÓ ACTUAL I TENDÈNCIES DE FUTUR 
 

Barcelona, 6 d’octubre de 2016 

L’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA forma part dels valors corporatius i del PLA  ESTRATÈGIC de l’empresa 

ACCIONS PORTADES A TERME 

- Formació bàsica inicial per a tot el personal  

- Creació d’un grup motor transversal  

- Revisió participativa i detecció d’àrees de millora 

- Modificacions ambientals en l’entorn físic 

MODIFICACIONS DE L’ENTORN ORGANITZATIU 
 

És l’objecte d’aquest pòster. 

Es tracta d’adequar l’organització funcional del centre per ajustar-se al funcionament basat en petites unitats o espais de 

vida que puguin esdevenir el màxim d’autònoms, partint de l‘estructura organitzativa i dels espais físics actuals, ja que no 

podem començar de zero.  

Amb la finalitat de millorar la proximitat i les relacions personals entre els professional i la persona atesa, com a 

generadores de benestar. 
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