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Introducció

Un dels àmbits on poden treballar els tècnics i les tècniques en integració social
(TIS) és la unitat de convivència. A més a més de la família, existeixen altres
unitats de convivència creades per la societat per oferir habitatge, atenció de
les necessitats bàsiques, suport a l’autonomia, etc., a persones que pertanyen a
diferents col·lectius (persones grans amb dependència o risc d’exclusió social;
infància, adolescència i joventut desemparada; persones amb discapacitat, etc.).

Probablement coneixem algú que, potser a contracor, ha hagut d’ingressar els seus
pares en una residència de gent gran; o sabem d’un pis a la nostra població on viuen
un grup de persones amb discapacitat intel·lectual, amb el suport d’uns educadors;
o hem sentit a parlar d’aquell veí que ha entrat en una comunitat terapèutica per
rehabilitar-se d’una situació de drogoaddicció. Tots ells, de manera temporal
o permanent, estan en establiments residencials, recursos socials, on conviuran
amb altres persones que es troben en una situació semblant i necessiten atencions
similars i suports. En aquests centres hi treballen diferents professionals del camp
social, educatiu, sanitari, etc. L’integrador/a social podria formar part de l’equip.

És per això que el TIS ha de saber identificar els recursos residencials destinats
a unitats de convivència per a col·lectius específics. També ha de tenir pautes
d’intervenció en aquest tipus de recursos, amb l’objectiu de desenvolupar-se com
un professional competent.

La present unitat està estructurada en tres parts. En la primera part (“Les unitats
de convivència”) es concreta la conceptualització de les unitats de convivència,
quina en pot ser la titularitat i com formen part de la xarxa pública de serveis so-
cials. Seguidament, es fa una anàlisi de serveis, programes i recursos residencials
en l’atenció a les unitats de convivència, i, finalment, una exposició dels diferents
models d’intervenció en les unitats de convivència, fent més incís en el model
sistèmic.

En la segona part (“La intervenció en les unitats convivencials”) s’aborda la
intervenció en les unitats de convivència: com dissenyar-la, i quines estratègies,
tècniques i pautes d’intervenció utilitzar, tot tenint una visió d’autodeterminació
de l’usuari (planificació centrada en la persona), i remarcant les tècniques més
utilitzades en relació d’ajut i habilitats socials.

La tercera part (“Seguiment de la intervenció en les unitats de convivència”)
tracta com es duu a terme el seguiment de la intervenció mitjançant controls, tot
seguint protocols i utilitzant eines com el registre; també utilitzant l’avaluació com
a recurs de millora de la intervenció i elaborant informes i memòries.

Si a una persona poc coneixedora del camp social li preguntéssim: “Quins recursos
o equipaments socials fan funcions d’unitat de convivència?”, “a qui s’adrecen?”,
“com s’hi treballa i amb quines eines, per poder ajudar les persones que hi viuen?”,
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segurament no sabria què respondre o ho faria de manera imprecisa. En canvi, el
TIS sí que ha de dominar totes aquestes qüestions, i a això es dedica la present
unitat didàctica.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Planifica la intervenció en la unitat de convivència, relacionant els models
d’intervenció amb els aspectes generals de la metodologia d’intervenció social.

• Identifica els diferents models d’intervenció en la unitat de convivència.

• Analitza els recursos destinats a la intervenció en la unitat de convivència
en l’àmbit estatal i autonòmic.

• Identifica les característiques de la intervenció en els recursos residencials
per a col·lectius específics.

• Defineix els objectius que es volen aconseguir en una intervenció en la unitat
de convivència.

• Descriu les principals estratègies i tècniques per a la intervenció en les
unitats de convivència.

• Defineix les activitats dins el projecte d’intervenció.

• Determina les pautes per a la intervenció directa del tècnic en integració
social en les diferents unitats de convivència.

• Valora el treball en equip per a la planificació de la intervenció en la unitat
de convivència.

2. Duu a terme activitats per al control i seguiment de la intervenció en la unitat
de convivència, justificant-ne la selecció de les estratègies, les tècniques i els
instruments d’avaluació.

• Identifica els indicadors del procés de control i seguiment de la intervenció
en la unitat de convivència.

• Identifica els membres de la unitat de convivència com a agents actius
implicats en el procés de control i seguiment de la unitat de convivència.

• Selecciona les diferents tècniques, instruments i protocols per fer el segui-
ment de la intervenció de la unitat de convivència.

• Elabora els instruments d’avaluació que valorin internament i externament
la intervenció en la unitat de convivència.

• Aplica tècniques i procediments d’avaluació per valorar el nivell de satis-
facció de les necessitats de la unitat de convivència.

• Valora la necessitat que el tècnic superior en integració social reflexioni
sobre les seves pròpies intervencions.
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• Justifica la presa de decisions per tal de modificar o adaptar la intervenció
en la unitat de convivència.
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No s’ha de confondre el
finançament públic que
reben els centres concertats
amb una subvenció. Entre
altres aspectes, el concert
implica que l’establiment
formi part de la xarxa
pública de serveis socials;
la subvenció, no.

El terme població, en el
camp social, fa referència al
grup de persones objecte
d’atenció (infància, gent
gran, persones en situació
d’atur, etc.). No s’ha de
confondre amb ‘ciutat’ o
‘localitat’.

1. Les unitats de convivència

La família no sempre és capaç de satisfer totes les necessitats dels seus membres.
Per aquest motiu, l’Estat estableix una sèrie de serveis i equipaments adreçats a
donar suport i resposta a les diferents necessitats de les persones, per possibilitar-
los autonomia i protecció bàsica. Un d’aquests equipaments són les unitats
de convivència. El tècnic superior en integració social ha de conèixer les
característiques i la varietat d’aquests serveis i equipaments per tal de dur a terme
la seva tasca professional.

Una unitat de convivència està formada pel conjunt de persones que fan vida en
comú en un mateix habitatge. La unitat de convivència per excel·lència és la
família, que, mitjançant un fort vincle d’unió, cobreix les necessitats dels seus
membres. Però això, per diferents motius, no sempre és possible: per l’absència
de família o perquè aquesta no està capacitada per fer-se’n càrrec; perquè no
disposa dels mitjans econòmics, tècnics o humans per oferir una atenció adequada;
per trencament de relacions, o simplement pel desig de l’individu de guanyar
autonomia.

Hi ha unitats de convivència creades per oferir espais de convivència a aquelles
persones que, per diferents motius, viuen fora de la llar familiar. Per exemple, són
equipaments que configuren unitats de convivència les residències de gent gran,
els centres de menors tutelats per l’Administració o els pisos tutelats per a persones
amb diversitat funcional, entre molts d’altres.

Aquests equipaments poden ser de titularitat pública o de titularitat privada:

• Titularitat pública: pertanyen a l’Administració (de l’Estat, de la comuni-
tat autònoma o de l’ens local) i es financen amb fons públics, és a dir, de la
contribució de tots els habitants a través d’impostos.

• Titularitat privada: fundacions, associacions, cooperatives, ONG, empre-
ses amb ànim de lucre, etc., són els propietaris de l’equipament, el gestionen
i el financen (poden rebre ajudes públiques, sense perdre l’autonomia
pròpia).

• Centres concertats: són aquells establiments privats que ofereixen un
determinat nombre de places als serveis públics, o bé la totalitat del seu
servei. En aquest cas, reben finançament públic i, a canvi, han de complir
determinats requisits.

El tècnic o la tècnica en integració social (en endavant, TIS) ha de conèixer aquests
equipaments, tant públics com privats, a fi de situar-se en el context social en el
qual ha de donar servei.

Pel que fa als de titularitat pública, formen part de l’anomenada Xarxa de Serveis
Socials d’Atenció Pública, que està integrada en el Sistema Català de Serveis
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Socials. Aquest sistema està format pel conjunt de recursos, prestacions, activitats,
programes, objectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població.

A Catalunya, els equipaments socials d’atenció pública estan regulats per la Llei
de Serveis Socials (Llei 12/2007, d’11 d’octubre). Aquesta llei organitza els
serveis socials en una xarxa coordinada de centres públics i privats concertats,
que s’estructura en dos nivells:

• Serveis socials generals o comunitaris: s’adrecen a tots els ciutadans.
Ofereixen informació, orientació, ajuda a domicili, prevenció i inserció
social, treball comunitari, etc.

• Serveis socials especialitzats: s’adrecen a col·lectius determinats (infàn-
cia, gent gran, dones, persones amb discapacitat, drogodependents, etc.).
Ofereixen centres de dia, centres residencials, centres d’acolliment, tallers
ocupacionals, etc.

La Llei de Serveis Socials estableix què són les prestacions del sistema públic
de serveis socials: són les actuacions, les intervencions tècniques, els programes,
els projectes, els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s’ofereixen
a les persones. La llei les classifica en tres tipus:

• Prestacions de serveis: són les actuacions que realitzen els equips professi-
onals.

• Prestacions econòmiques: són aportacions en diners.

• Prestacions tecnològiques: són ajuts instrumentals que s’ofereixen per mitjà
d’un producte (teleassistència domiciliària, cadires de bany, grues, etc.).

La Cartera de Serveis Socials (Decret 142/2010, d’11 d’octubre) determina
el conjunt de prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques de la Xarxa
de Serveis Socials d’Atenció Pública. També especifica informació sobre cada
prestació (descripció, població a la qual s’adreça, criteris d’accés, etc.).

En resum, les unitats de convivència creades per la societat són equipaments
adreçats a col·lectius. Poden ser de titularitat privada, pública o concertada. A
Catalunya, els concertats formen part de la xarxa pública dels serveis socials
especialitzats, que està prevista a la Cartera de Serveis Socials i regulada per la
Llei de Serveis Socials (vegeu la taula 1.1).

Taula 1.1. Les unitats de convivència creades per la societat

Titularitat Gestió

Pública Administració de l’Estat
Administració autonòmica (comunitat
autònoma)
Administració local (ajuntament, consell
comarcal, àrea metropolitana, etc.)

Llei de Serveis Socials (Llei 12/2017,
d’11 d’octubre)
Cartera de Serveis Socials
Prestacions del sistema públic de serveis
socials

Privada concertada Fundacions
ONG
Associacions
Empreses privades

Llei de Serveis Socials (Llei 12/2017 d’11
d’octubre)
Cartera de Serveis Socials
Prestacions del sistema públic de serveis
socials
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No s’ha de confondre recurs
residencial amb residència
o centre residencial. El
recurs residencial és
qualsevol lloc on una
persona pot viure (residir).
En canvi, un centre
residencial és el mateix
que una residència (vegeu
l’apartat “Modalitats
d’equipaments i serveis
d’unitats de convivència”).

Taula 1.1 (continuació)

Titularitat Gestió

Privada Fundacions
ONG
Associacions
Empreses privades

No formen part del sistema públic

1.1 Anàlisi de serveis, programes i recursos en l’atenció a les unitats
de convivència

Les unitats de convivència són en uns equipaments que anomenem recursos
residencials. Poden ser de diversos tipus: pis, llar, residència, etc. Cadascun
ofereix uns determinats serveis, programes, projectes, etc., i s’adrecen a diferents
col·lectius. També cal tenir en compte que hi ha recursos no residencials però que
ofereixen un gran suport a les unitats de convivència.

1.2 Definicions de servei, programa i recurs

Convé definir els termes servei, programa i recurs, a més de prestació social, a
fi de clarificar i diferenciar conceptes que poden confondre’s. El Diccionari de
serveis socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya defineix així els termes:

• Servei: prestació que ofereix una organització, que té un valor per al client,
és susceptible de satisfer una necessitat i no es presenta en forma de bé
material.

• Programa: conjunt de tasques organitzades per a assolir uns resultats pre-
vistos, que inclou els mitjans necessaris, l’adjudicació de responsabilitats i
els terminis que cal complir.

• Recurs: instrument que facilita, possibilita o promou una millora personal
o col·lectiva, generat per la mateixa persona o promogut per un organisme
o institució en forma de servei o de prestació.

• Prestació social: qualsevol actuació, intervenció tècnica, programa, projec-
te, mitjà o ajuda econòmica o tecnològica que es destina a assegurar el dret
de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida.

Com es pot observar, el llindar entre un terme i un altre és molt estret i pot donar
lloc a confusions. Amb un exemple pot quedar més clar. Imaginem un pis per a
persones amb discapacitat intel·lectual (recurs residencial) que ofereix un servei
de cuina (és a dir, un cuiner els prepara diàriament els àpats). A més a més,
els membres d’aquest pis participen en un programa comunitari, mitjançant el
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qual participen en activitats coordinades amb agents socials de la seva població
(per exemple, una vegada al mes fan entrevistes a la ràdio, en dates assenyalades
participen en les activitats de l’associació de veïns, una vegada al mes col·laboren
amb el voluntariat del banc d’aliments, etc.).

En les unitats de convivència s’ofereixen determinats tipus de serveis, com per
exemple manutenció, servei d’ajuda a domicili (SAD), servei de neteja, servei de
cuina, servei de cures a domicili, servei de seguiment professional (de l’àmbit
psicosocioeducatiu), etc. Entre els programes que es poden desenvolupar en
unitats de convivència hi ha programes d’oci i temps lliure, programes adreçats
a les famílies, programes comunitaris, programes intergeneracionals, etc. Tots els
serveis i programes són recursos i prestacions socials. Quina diferència existeix
entre tots dos? Per entendre’ns, des de la perspectiva en què ens situem el recurs
és allò de què es pot disposar (l’usuari també és un recurs actiu en el seu procés
de canvi); la prestació social és allò que l’Administració o les entitats privades
ofereixen.

1.3 Models d’intervenció en les unitats de convivència

Existeixen uns models d’intervenció que ofereixen una base teòrica sobre la
qual se sustenten la intervenció dels professionals i les estratègies i tècniques que
utilitzaran.

Els models d’intervenció en una unitat de convivència generada per la societat són
els mateixos models que els utilitzats en la intervenció amb una família, però amb
l’adaptació necessària a la tipologia de les persones objecte d’atenció.

Cal tenir en compte que no són models contraposats: poden ser complementaris.
En una mateixa unitat de convivència podem utilitzar diferents models alhora, si
és necessari. e Els diferents models d’intervenció són els següents:

• Model d’intervenció individual (aconsellament o counselling)

• Model educatiu

• Model de xarxes socials o comunitari

• Model sistèmic

1.3.1 Model d’intervenció individual (aconsellament o ’counselling’)

En el model d’intervenció individual (aconsellament o counselling) s’intervé de
manera individual sobre la persona en relació amb allò que experimenta envers
els fenòmens que es van esdevenint en la seva vida, i de quina manera hi respon.
Aborda de manera integral diferents àmbits de la persona (salut, psicoafectivitat,
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relacions socials, ocupació, etc.). Té la finalitat d’aconseguir que tingui cobertes
les seves necessitats, desenvolupi les seves potencialitats i assoleixi un equilibri
personal i d’adaptació a l’entorn.

Exemple del model d’intervenció individual

En un pis amb suport per a dones en situació de risc per violència masclista, una usuària
pot superar la seva baixa autoestima a través de teràpia psicològica i altres tècniques,
com l’escolta activa i un diàleg dirigit amb els professionals. Així, progressivament, pot
anar afrontant aspectes emocionals o superant dificultats, o apoderar-se per emprendre
iniciatives que anteriorment no s’hauria plantejat.

1.3.2 Model educatiu

El model educatiu ofereix ensenyaments, instruccions i ensinistrament perquè la
persona adquireixi determinats comportaments o habilitats. En el marc d’una
unitat de convivència, aquest model sol centrar-se en les habilitats per dur a terme
la gestió de la llar (ordre, neteja, cuina, administració econòmica, etc.) i en
l’adquisició d’habilitats socials, especialment aquelles que tenen a veure amb la
convivència.

Exemple de model educatiu

Una llar per a mares adolescents rep una hora a la setmana la visita d’una llevadora, que
els ensenya a tenir cura del nadó.

Des de les unitats de convivència es promou que els seus integrants participin
d’altres serveis externs que també utilitzen el model educatiu. Un exemple seria
facilitar que els integrants d’una llar de persones amb discapacitat intel·lectual
puguin assistir a un taller de cuina que organitza l’associació de veïns.

1.3.3 Model de xarxes socials o comunitari

Una xarxa social és un conjunt de vincles o connexions que les persones esta-
bleixen amb altres persones o institucions (família, veïnat, amistats, companys de
feina, escola, associacions, serveis socials, etc.). El model de xarxes socials o
comunitari potencia la creació o manteniment de xarxes que ofereixen un suport
social, indispensable per a la prevenció o superació de dificultats; si n’hi ha de
negatives, s’intenten afeblir.

Aquest model utilitza els sistemes socials com un recurs positiu per a les persones.
Podrien ser sistemes el grup de companys de la mateixa residència o llar, la família
que tingui cadascú (del nucli familiar del qual formava part o la família extensa),
veïns, amics, companys de feina, companys de classe, equip professional dels
serveis socials, companys de la banda municipal (o grup de teatre, o equip de
futbol...), etc. Es reforça la utilització de serveis de la comunitat a fi de promoure
les relacions socials i que les persones puguin establir un vincle amb les persones
de la població o barri.
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Karl Ludwig von Bertalanffy
(1901-1972) va ser un
biòleg i filòsof austríac.
L’any 1968 va escriure

Teoria general de sistemes.

Exemple de model de xarxes socials o comunitari

Una parella gran que viu en una llar bipersonal disposa d’atenció professional dues hores al
dia, però passen moltes hores sols, estan incapacitats i no poden sortir de casa. A fi que hi
intervinguin diferents sistemes socials, els professionals mobilitzen la veïna del pis de dalt
perquè els doni les cartes de la bústia cada dos dies, un voluntariat de Creu Roja perquè els
visitin una tarda a la setmana, l’associació de veïns perquè en dates assenyalades passin
“personatges” a veure’ls (els Reis d’Orient, la pubilla del barri, el rei Carnestoltes...). Com
es pot veure, l’efecte és bidireccional, ja que els ancians reben companyia, però al mateix
temps la comunitat del barri és sabedora del seu estat i evita que quedin totalment apartats
de la societat.

Un altre exemple podria ser que, en lloc de posar una piscina en una residència de
persones amb discapacitat intel·lectual, es consideri més encertat que utilitzin les piscines
municipals. D’aquesta manera, s’afavoreix la interrelació del col·lectiu amb la seva
comunitat.

1.3.4 Model sistèmic

El model sistèmic neix de la teoria general de sistemes i de la teoria de la
comunicació. Entén el grup de convivència com un sistema, conjunt d’elements
relacionats entre si, un tot organitzat on les accions d’un dels membres repercu-
teixen sobre la resta i aquest es veu afectat per les accions dels altres. Alhora,
l’acció exercida sobre un d’ells és percebuda/rebuda per tota la resta. També dona
molta importància a la comunicació entre els seus membres, entenent-la en un
sentit ampli, i en la qual entren en joc diferents aspectes: el digital (allò que es
diu), l’analògic (expressió facial, postura, gest..., és a dir, no verbal), el paraverbal
(to de veu) i, finalment, el context en què té lloc la situació.

Les persones formen part de diferents sistemes (la llar, el lloc de feina, el grup
d’amics, etc.). Dins d’un sistema hi pot haver subsistemes (per exemple, dos amics
inseparables en una llar de persones amb discapacitat intel·lectual), i també hi pot
haver sistemes dins de sistemes (per exemple, un habitatge tutelat de gent gran que
està integrat en una residència).

Aquest model s’ha utilitzat prioritàriament en teràpia familiar, però la seva base
teòrica també és aplicable a grups de persones (com poden ser els membres d’una
unitat de convivència amb un nombre de membres no excessivament nombrós),
a contextos educatius o laborals i, en general, qualsevol situació en la qual cal
tenir una visió de les interaccions per arribar a fer l’anàlisi de les relacions dels
membres del grup.

Bertalanffy atribueix al sistema diferents característiques:

• Totalitat: el sistema transcendeix les característiques individuals dels seus
membres.

• Sinergia: tot canvi en alguna de les parts afecta les altres, i en ocasions al
sistema.

• Entropia: el sistema tendeix a conservar la seva identitat.
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• Equifinalitat: les modificacions del sistema són independents de les condi-
cions inicials.

• Equipotencialitat: permet a les parts restants assumir les funcions de les
parts extingides.

• Finalitat: els sistemes comparteixen fites comunes.

• Retroalimentació: els sistemes mantenen un constant intercanvi d’informa-
ció.

• Homeostasi: tendència a mantenir-se estable.

• Morfogènesi: tendència al canvi.

I distingeix entre dos tipus de sistemes:

• Oberts: mantenen fronteres obertes al món, a la resta de sistemes, amb els
quals comparteixen l’intercanvi d’energia i informació.

• Tancats: comparteixen poc intercanvi.

Un sistema es caracteritza per les seves funcions, estructura, circuits de
retroalimentació (feedback) i relacions d’interdependència.

Per entendre millor aquests conceptes, a continuació els mostrem amb un exemple
simplificat.

Exemple de sistema

Imaginem una llar de persones amb malaltia mental formada per sis persones que
considerarem un sistema.

• Funcions: des del punt de vista organitzatiu, tots duen a terme les mateixes funcions a la llar,
de manera alternativa (ordre, neteja, compra). Des del punt de vista de les relacions, en Joan
té una funció d’activador del grup, de promoure activitats i donar alegria; en Pere desenvolupa
una funció protectora, és el més gran de la llar i és el que posa seny a determinades decisions;
en Raimon desenvolupa la funció de distensió, és el que sempre té els acudits preparats, el
que de qualsevol succés en fa un divertiment; l’Andreu és l’eficient del grup i el que promou
que les activitats es facin de manera ràpida i ben feta, etc.

• Estructura: d’entrada, l’estructura està formada per dos subsistemes: els professionals que
treballen a la llar, d’una banda, i els sis residents, d’una altra. Però si analitzem amb més
profunditat, podríem trobar altres subsistemes dintre dels subsistemes (aliances entre alguns
membres).

• Circuits de retroalimentació: entre ells es comuniquen i la interacció d’un membre sobre
l’altre fa que aquest darrer reaccioni a aquest estímul comunicatiu i emeti un altre estímul
condicionat pel primer. Així, si un dels membres de la llar (Ferran) prepara un got de llet
calenta a un altre (Martí), això farà que en una altra ocasió que en Ferran necessiti ajuda en
Martí la hi ofereixi.

• Relacions d’interdependència: perquè els sis membres puguin sopar aquesta nit, és
necessari que en Robert, tal com està programat en el quadre de tasques de la llar, hagi
fet el sopar. I perquè en Robert hagi pogut fer el sopar, ha calgut que en Joan hagi anat
prèviament a fer la compra i que en Ferran hagi parat la taula.
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Una infraestructura social
és un conjunt

d’equipaments i serveis de
suport, resultat d’una

planificació urbanística i
arquitectònica, que atenen

les necessitats de les
persones per a la millora de

la seva qualitat de vida, la
seva autonomia personal i

el seu benestar.

La intervenció sistèmica implica tenir una visió grupal dels membres de la unitat
de convivència i tenir en compte que les actuacions d’un membre repercutiran en
la resta de membres i viceversa.

Cal distingir entre tenir una visió sistèmica en l’abordatge de la nostra actuació
i fer teràpia sistèmica (que implicaria una formació específica, una metodologia
molt concreta i uns objectius terapèutics). La teràpia sistèmica la duen a terme
professionals de la psicologia.

1.4 Modalitats d’equipaments i serveis d’unitats de convivència

Els serveis socials compten amb un conjunt d’equipaments que permeten atendre i
donar resposta a les necessitats generades en relació amb les unitats de convivència
(vegeu figura 1.1).

Figura 1.1. Equipaments per a l’atenció de les unitats de
convivència

Els recursos residencials són aquells equipaments que ofereixen una llar (en el
sentit ampli: sostre, habitatge, caliu humà), amb els noms genèrics de pisos,
apartaments, llars, miniresidències i residències. Després, en funció del col·lectiu
al qual s’adrecen, poden tenir uns noms específics (per exemple, una comunitat
terapèutica és una residència per a persones amb drogodependències i/o altres
addiccions).

D’altra banda, atenent a la Cartera de Serveis Socials, es pot diferenciar entre
serveis residencials, d’allotjament alternatiu, recursos intermedis i centres d’ur-
gència.

Tipus de recursos residencials

1. Atenent a la modalitat d’equipaments residencials:

• Centres residencials o residències: amb capacitat per a més de 25 persones. Solen
estar dividits en mòduls per tal d’aconseguir un ambient més familiar, i al mateix temps
disposen de serveis i funcions comuns.

• Miniresidències o llars residència: són centres residencials amb una capacitat al
voltant de 25 persones i amb un funcionament semblant al d’una llar familiar.

• Pisos, apartaments o llars: habitatges per a una persona, una parella o un petit grup
de persones amb suficient autonomia per fer determinades activitats de la vida diària,
tot i que puguin necessitar atenció o supervisió domiciliària.

2. Atenent a les prestacions de la Cartera de Serveis Socials:
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• Serveis residencials: s’ofereixen en residències o centres residencials.

• Serveis d’allotjament alternatiu: els conformen la resta de recursos residencials
que ofereixen atenció durant estades perllongades (pisos, llars residència,
miniresidències...).

• Recursos intermedis: no es poden considerar com a unitat de convivència
pròpiament dita, però complementen l’atenció a la pròpia llar (centre de dia, centre
ocupacional, club social, etc.).

• Centres d’urgència: ofereixen un lloc on viure, però amb caràcter tan provisional que
no hi ha temps perquè la convivència sigui comparable a la d’una llar familiar (centres
d’atenció i acolliment d’urgències per a dones víctimes de violència masclista, centres
d’acolliment de menors...).

Les diferències entre aquests tipus d’equipaments les estableixen diferents varia-
bles:

• La grandària de l’edifici: si es tracta d’un edifici de grans dimensions amb
un nombre considerable de despatxos, sales, habitacions, gran menjador,
etc., serà una residència. En canvi, un pis o apartament sol ser equiparable
al d’una família de classe mitjana. De fet, sol estar ubicat en un edifici
normalitzat (no específic per a cap servei de tipus social).

• El nombre de persones usuàries: els pisos solen acollir entre quatre i vuit
persones; les miniresidències, fins a 25 persones, i les residències a partir
de 25 persones.

• La quantitat de serveis: en tots ells es pot dormir, menjar, mantenir la
higiene personal, tenir cura de la roba i objectes personals. En funció dels
objectius que tingui cada equipament, oferirà més o menys serveis. Aquests
poden ser de personal (educadors, psicòlegs, treballadors socials, integra-
dors socials, personal sanitari, etc.) o materials (sala d’estimulació, gimnàs,
taller de manualitats, etc.). Les residències compten amb més serveis per les
característiques dels seus usuaris, que solen tenir més dificultat per accedir
als recursos de la zona (a causa de malalties o incapacitats). En canvi, els
pisos compten amb el mínim de serveis: un dels objectius que persegueixen
és la integració en la societat i, per aconseguir-ho, el millor és utilitzar
recursos de la comunitat (biblioteca pública, gimnàs del barri, activitats de
lleure properes, etc.).

• Trets diferencials de les persones usuàries: l’organització i serveis de
cadascun dels centres s’adeqüen a les necessitats de les persones usuàries.
No és el mateix oferir un centre residencial per a persones grans que un
centre residencial per a menors o per a persones amb addiccions.

1.4.1 Els centres residencials

L’objectiu dels centres residencials és facilitar un entorn substitutiu de la llar
adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, i afavorir la recuperació o el
manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.
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Poden oferir els següents serveis:

• Serveis bàsics: allotjament, manutenció, bugaderia i repàs de la roba,
higiene personal, convivència, suport personal a les activitats de la vida
diària, transport adaptat.

• Serveis terapèutics: teràpia ocupacional, atenció sanitària, suport social,
suport psicològic, dinamització sociocultural, etc.

• Serveis a les famílies: informació inicial i seguiment, participació en
activitats del centre, activitats formatives, etc.

• Serveis opcionals: podologia, perruqueria, piscina coberta, spa (fisiotera-
peuta), voluntariat (visites i acompanyaments), etc.

Pel que fa a la durada, l’estada pot tenir caràcter permanent o temporal. És
permanent quan la previsió és que la persona usuària romangui en el centre de
manera estable. Es considera temporal quan s’utilitza el servei durant un temps
determinat amb previsió que la persona usuària torni a la seva llar. Actualment, la
majoria de residències de gent gran han ampliat l’oferta i, a més a més de places
permanents, ofereixen serveis de curta estada per donar resposta a demandes de les
famílies (per exemple, la malaltia o necessitat de descans del cuidador/a, vacances
familiars, etc.).

Depenent de col·lectiu al qual s’adrecen, hi ha residències per a gent gran, per a
persones amb discapacitat física o intel·lectual, o malaltia mental, per a menors i
per a persones amb addiccions.

• Residències per a gent gran: són centres adreçats a persones de més de
60 anys que per diferents motius no poden o no volen viure a la seva llar
familiar. Es presta una atenció integral i anb diferent grau d’intensitat, en
funció de les seves possibilitats. L’objectiu és mantenir la seva autonomia
personal i evitar el deteriorament.

En funció de les capacitats dels individus, el grau d’assistència és variable:
trobem centres destinats a persones amb bona autonomia i amb capacitat per
portar a terme les activitats de la vida diària de manera independent, fins a
arribar a centres destinats a persones que necessiten assistència continuada
per portar a terme totes les tasques bàsiques (higiene, alimentació, etc.). Les
grans residències ofereixen tots dos tipus de serveis, atenent al fet que sovint
els usuaris que inicialment tenen les capacitats conservades van perdent
aquestes capacitats progressivament.

A més, existeixen centres residencials que tenen unitats psicogeriàtriques
adreçades a usuaris amb demències i Alzheimer.

• Residències per a persones amb diversitat funcional: són residències
d’estada temporal o permanent, adreçades a persones de menys de 65
anys amb algun tipus de diversitat funcional (física, psíquica o sensorial)
que presenten afectacions greus i cròniques, tenen dificultats per a la seva
integració familiar i/o social i, per tant, necessiten un ajut generalitzat.
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Aquest tipus de serveis
s’anomenen alternatius
perquè fa dècades només
existien les llars familiars (la
família) o les residències.
Llavors, aquest tipus
d’habitatges (pisos, llars,
apartaments...) van sorgir
com l’alternativa a una
residència.

• Residències per a menors: són residències per a menors que per diferents
motius no viuen al nucli familiar. En aquest servei, a més a més d’oferir una
llar, s’atenen les necessitats de desenvolupament personal, com convivència
o educació, entre d’altres.

• Residències de deshabituació: les comunitats terapèutiques són centres
alternatius a la clínica tradicional en règim d’internament temporal que
ofereixen atenció terapèutica a persones que segueixen programes de re-
habilitació en casos d’addicions. Ofereixen atenció integral i intensiva a
les conductes addictives i conductes no adaptatives de caràcter psicosocial,
les quals per la seva magnitud i/o cronicitat no es poden abordar en
règim ambulatori. Ofereixen tractament mèdic, psicològic, relacional i
ocupacional.

1.4.2 Serveis d’allotjament alternatiu

Els allotjaments alternatius són habitatges convencionals adreçats a persones que,
per les seves característiques, necessiten un suport per poder dur una vida indepen-
dent fora del nucli familiar formant una unitat de convivència amb altres persones
amb el mateix tipus de dificultat (discapacitat, malaltia mental, dependència, etc.).
Tant la infraestructura com els serveis que ofereixen estan adaptats a les condicions
i el grau d’autonomia dels usuaris als quals s’adrecen.

Aquest tipus d’equipament és el més semblant al que ofereix un nucli familiar, més
integrat a la comunitat i, per tant, més afavoridor de l’autonomia personal que el
model que ofereix una residència.

Poden tenir diferent nomenclatura, en funció del col·lectiu al qual s’adrecen. Així,
podem referir-nos a:

• Habitatge tutelat (gent gran).

• Pisos amb suport (persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental,
persones amb addiccions, persones amb VIH/sida).

• Pis assistit (joves), pis amb suport i pis pont (dones víctimes de violència
masclista i els seus fills i filles a càrrec).

• Unitat dependent (àmbit penitenciari).

Les unitats dependents són instal·lacions residencials (pisos, habitatges...)
situades fora dels recintes penitenciaris i incorporades funcionalment a
l’Administració penitenciària, mitjançant la col·laboració de les entitats
públiques o privades. Estan situades en un entorn comunitari, sense que
hi hagi cap signe de distinció externa relatiu a la seva dedicació.

El qualificatiu que acompanya el nom del tipus d’habitatge també indica la
intensitat del suport. Així, per exemple, en un habitatge tutelat hi ha supervisió
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continuada totes les hores del dia i tots els dies de l’any. Les llars o pisos amb
suport gaudeixen d’atenció professional externa i eventual. Finalment, en un pis
assistit el seguiment es fa de manera periòdica, des de la distància.

Els pisos amb suport (PS)

Els pisos amb suport (PS) ofereixen el suport necessari per iniciar un procés
d’integració comunitària. Tenen com a objectius principals la inserció i la
integració social de les persones que, per diferents motius, necessiten iniciar o
consolidar les estratègies necessàries per a la definició i l’autogestió personal,
social, etc. S’ofereix a la persona l’oportunitat de plantejar-se el seu projecte vital
interaccionant amb l’entorn i utilitzant els serveis comunitaris que requereix o
dels quals es disposa. D’aquesta manera, es promou l’autonomia personal de la
persona procurant que tingui la major competència possible.

Les comunitats terapèutiques (CT)

Les comunitats terapèutiques són un servei adreçat al tractament de l’addicció a
les drogues. És la reproducció d’un espai social, en règim d’internament, amb
finalitat terapèutica.

El recurs està orientat a aconseguir el control i l’extinció de les conductes
addictives i a facilitar la integració social a partir de la creació d’un univers
relacional nou per a l’usuari que permeti construir patrons de comunicació i relació
nous. Es basa en el model comunitari, amb etapes de tractament que corresponen
a nivells cada vegada més alts de responsabilitat personal i social. Difereix d’altres
enfocaments de tractament, principalment, per l’ús de la comunitat formada pel
personal de tractament i les persones en recuperació com a agent clau del canvi.
Els membres de la comunitat terapèutica interactuen, de manera estructurada i
no estructurada, per influenciar les actituds, les percepcions i els comportaments
associats a l’ús de drogues.

Molts dels usuaris de les comunitats terapèutiques tenen una història de funciona-
ment social, d’habilitats educatives/vocacionals i de llaços comunitaris i familiars
positius que s’han deteriorat per l’abús de les drogues. Per a ells, la recuperació
suposa la rehabilitació, és a dir, el reaprenentatge o el restabliment d’un funciona-
ment, d’unes habilitats i d’uns valors saludables i socialment adequats, així com
la recuperació de la salut física i emocional.

Altres residents de la comunitat terapèutica no han tingut mai estils de vida
funcionals. Per a ells, la comunitat terapèutica és el primer referent d’una vida
ordenada. La recuperació suposa l’habilitació, és a dir, aprendre per primera
vegada les habilitats conductuals, les actituds i els valors associats a conviure en
una societat.

A més de la importància de la comunitat com a agent primari del canvi, un segon
principi fonamental de la comunitat terapèutica és l’autoajuda, que implica que les
persones en tractament són els principals agents de canvi. L’ajuda mútua significa
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que les persones també assumeixen una responsabilitat parcial en la recuperació
dels seus companys i companyes, essent aquest un aspecte important del mateix
tractament de la persona.

1.4.3 Recursos intermedis

Els recursos intermedis són equipaments que ofereixen un servei durant el dia o
la nit tant a les persones que viuen amb les seves famílies com a les que viuen en
una unitat de convivència de tipus social. Són no residencials perquè no ofereixen
un domicili, sinó un servei durant un temps determinat.

Una vegada analitzades les unitats de convivència, és interessant tenir en compte
aquells recursos que contribueixen que moltes persones puguin romandre en el seu
nucli familiar en lloc d’haver d’ingressar en un centre. I, en el cas que la persona ja
estigui en una unitat de convivència de tipus social, també constitueixen un suport
complementari.

Entre els recursos intermedis hi trobem:

• Centre socioeducatiu diürn: adreçat a infància i joventut desemparada
(12-18 anys). Es fan activitats dirigides d’habilitats socials o de caràcter
formatiu prelaboral amb l’objectiu que assoleixin una millor preparació per
a la vida adulta.

• Centre socioeducatiu nocturn: ofereix allotjament nocturn de curta
durada per a persones menors (12-18 anys) estrangeres nouvingudes no
acompanyades, mentre es fa la proposta més adequada.

• Centres de dia: ofereixen un espai amb serveis d’atenció a diferents
col·lectius. Poden tenir caràcter temporal o permanent. Poden ser per
a persones grans (més de 65 anys), amb seguiment mèdic i ajuda per
a la manutenció i la higiene personal; per a persones amb discapacitat
intel·lectual (18-65 anys), amb activitats per aconseguir el màxim grau
d’autonomia personal; o per a persones amb drogodependència o altres
addiccions (més de 18 anys), amb activitats d’inserció social, integració
laboral i acompanyament en els tractaments terapèutics.

• Centre de dia d’atenció especialitzada: ofereix atenció a persones amb
discapacitats greus. N’hi ha per a persones amb discapacitat física i per
a persones amb discapacitat intel·lectual. Poden tenir caràcter temporal o
permanent.

• Centre de dia ocupacional: adreçat a persones entre 18 i 65 anys. N’hi
ha per a persones amb discapacitat física i per a persones amb discapacitat
intel·lectual. Pot ser de dos tipus:

1. Centre de dia de teràpia ocupacional: ofereix atenció i rehabilitació
per millorar les capacitats personals i afavorir la integració social i
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El nom d’un recurs social
pot variar entre comunitats

autònomes, però el tipus de
servei que s’hi ofereix sol

coincidir.

laboral. L’equip pot comptar amb un auxiliar quan s’hagi d’atendre
un determinat nombre de persones amb necessitats especials.

2. Centre de dia ocupacional d’inserció: ofereix atenció i rehabilitació
per facilitar la integració laboral.

• Club social: s’adreça a persones amb problemàtica social derivada de la
malaltia mental (18-65 anys). Ofereix la participació en activitats setmanals
de lleure per fomentar les relacions personals, la participació i la inclusió
social. Està coordinat per un monitor. N’hi ha de dos tipus: de mòdul A,
que comprèn un grup d’entre 15 i 30 persones, i de mòdul B, entre 31 i 70
persones.

• Servei prelaboral: s’adreça a persones entre 18 i 50 anys amb problemàtica
social derivada de la malaltia mental que estiguin estabilitzades i compen-
sades en la seva malaltia. Ofereix activitats orientades a fomentar hàbits
relacionats amb el món laboral.

1.4.4 Centres d’urgència

Aquests equipaments ofereixen un allotjament a aquelles persones que es troben en
situacions que requereixen una atenció urgent per diferents motius (maltractament,
abandonament infantil, immigració recent en situacions adverses, etc.). La durada
del servei és temporal i té com a finalitat cobrir les necessitats bàsiques més
immediates per valorar, en un període curt de temps, si es pot derivar la persona
a un altre servei especialitzat on es pugui dur a terme un programa a mitjà o llarg
termini.

Són exemple de centres d’urgència una residència temporal per a persones adultes
en situació d’exclusió social (alberg), un centre d’acolliment de menors o un servei
d’acolliment i urgències per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills
i filles a càrrec.

1.5 Unitats de convivència segons el col·lectiu al qual s’adrecen

En l’àmbit social, el nom per referir-se a equipaments públics o privats que
ofereixen serveis similars pot variar. La Cartera de Serveis Socials es refereix
a cada centre com a servei (per exemple, servei de llar amb suport per a persones
amb discapacitat). Així, el que genèricament és conegut com a casa d’acollida
per a dones maltractades, per a la Cartera és un servei d’acolliment i recuperació
per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills.

La Cartera de Serveis Socials ofereix diferents tipus de serveis a cada un dels
col·lectius als quals s’adreça.
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1.5.1 Població general

L’acolliment residencial d’urgència, adreçat a totes les edats, supleix temporal-
ment la llar familiar en casos puntuals i d’urgència (per exemple, per l’incendi
d’una llar familiar, durant uns dies, fins que es troba un altre habitatge). Aquesta
prestació està catalogada com un servei social bàsic (no especialitzat).

1.5.2 Persones amb greu risc d’exclusió social

La residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió social, per
a persones entre 18 i 65 anys, porta a terme programes motivacionals, d’integració
laboral i de prevenció del deteriorament fisicopsíquic, entre d’altres. Són objecte
d’aquest recurs les persones sense sostre o sense llar (en terminologia més
desfasada, transeünts) que tenen intenció de rehabilitar-se.

1.5.3 Infància, adolescència i joventut

Els serveis adreçats a infància, adolescència i joventut són els que donen cobertura
als menors que estan sota la guarda o tutela (o a alguns majors d’edat extutelats)
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) de la
Generalitat de Catalunya. Tots els equipaments que s’exposen a continuació
compten amb equips de professionals del camp socioeducatiu.

• Centre d’acolliment (0-18 anys): ofereix un servei residencial durant un
temps determinat per valorar la millor opció per a menors en situació de risc
o de desemparament i, finalment, elaborar una proposta de mesura respecte
al menor.

• Centre residencial d’acció educativa (CRAE) (0-18 anys): ofereix servei
d’acolliment residencial com a alternativa a la família d’origen del menor.

• Centre residencial d’educació intensiva (CREI) (12-18 anys): ofereix
servei d’acolliment i residencial alternatiu al CRAE quan els adolescents
i joves presenten alteracions conductuals i requereixen una especialització
tècnica.

• Pis assistit per a joves (16-18 anys): té la finalitat que els joves adquireixin
la capacitat suficient per integrar-se socialment i ser autònoms quan complei-
xin la majoria d’edat. A cada pis hi ha una mitjana de 4-6 menors. Compta
amb educadors socials.

• Residència o pis per a joves vinculats a programes d’inserció laboral:
n’hi ha de dos tipus. D’una banda, els que s’adrecen a les edats de 16 a 18
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anys, que són serveis residencials per a treballadors menors d’edat. D’altra
banda, hi ha els que són per a joves extutelats de 18 a 20 anys, per preparar
un itinerari d’integració social.

• Pis assistit per a joves majors de 18 anys (18-21 anys): adreçat a aquells
joves que surten de les institucions on han estat acollits i no disposen de
recursos propis ni de familiars que els puguin ajudar. El nombre de places
sol ser de quatre per pis.

Darrerament, s’ha incrementat el fenomen de la immigració d’adolescents i joves
procedents de països del nord d’Àfrica, al quals s’ha anomenat MENA (acrònim
de “menors no acompanyats”). Atès que els CRAE i pisos de l’Administració no
han pogut absorbir de manera equitativa el volum d’usuaris, s’han creat centres
per atendre’ls , coneguts com a centres o pisos MENA. No deixen de ser els
mateixos recursos que els exposats anteriorment, amb la particularitat de l’atenció
específica que requereix la seva situació (rebuda i atenció, documentació, llengua,
cultura, etc.). La major part d’aquests centres estan gestionats per iniciativa
privada, sota la supervisió de l’Administració (DGAIA).

Cases d’infants

“El projecte “Cases d’infants” s’emmarca dins del Programa de suport a les famílies amb
infants i adolescents en situació o en risc de desemparament que duu a terme la Direcció
General d’Atenció a la Infància i Adolescència. Aquest programa és un dels eixos del
desplegament de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància
i l’adolescència.

És un projecte experimental que pretén donar a les famílies el suport necessari que eviti
la separació dels fills i les filles, o que en tot cas possibiliti el retorn a casa dels infants
institucionalitzats al més aviat possible.

Es basa en el principi de reduir el temps d’estada. Per aconseguir aquest objectiu,
compta amb unitats reduïdes de no més de vuit places, preveu la possibilitat d’oferir
de forma complementària l’atenció residencial i el treball integral del cas a través de
l’acompanyament, ofereix suport i demana la implicació dels interessats (els nens i les
nenes i les seves famílies) en tot el procés d’intervenció.”

Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència i Fundació Acció Social Infància

(2013), Projecte “Cases d’infants”, p. 5.

1.5.4 Persones grans amb dependència o risc social

Els centres i serveis per a persones de més de 65 anys poden tenir un caràcter
temporal o permanent. N’hi ha de tres tipus:

• Llar residència: per a persones grans amb un grau d’autonomia suficient
per dur a terme les activitats de la vida diària (AVD).

• Residència assistida: ofereix assistència integral per fer les AVD, tot
afavorint la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia.
N’hi ha de tres tipus: per a gent gran amb risc social, per a gent gran amb
dependència de grau II i per a gent gran amb dependència de grau III.
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• Habitatge tutelat: establiment que està format per un conjunt d’habitatges,
reduïts o complets, en nombre variable i amb estances d’ús comú. Ofereix
un servei d’acolliment alternatiu a persones grans autònomes i pot comptar
amb altres serveis, com bugaderia i higiene de l’habitatge.

Graus de dependència

El nivell de dependència condiciona la freqüència amb què una persona necessita suport
per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària. Distingim tres graus:

• Grau I. Dependència moderada: la persona necessita suport intermitent o almenys una
vegada al dia.

• Grau II. Dependència severa: la persona necessita suport 2 o 3 vegades al dia.

• Grau III. Gran dependència: la persona necessita suport tot el dia per dur a terme les
activitats bàsiques de la vida diària.

1.5.5 Persones amb discapacitat intel·lectual

Els següents equipaments van adreçats a persones entre 18 i 65 anys amb discapa-
citat intel·lectual; un equip de professionals ofereix atenció sanitària, psicològica
i social per afavorir l’autonomia i la vida social de les persones que hi conviuen.
Hi ha tres tipus de centres:

• Llar amb suport: ofereix estada intermitent.

• Llar residència: ofereix estada temporal o permanent.

• Centre residencial: ofereix estada temporal o permanent.

La diferència entre centre residencial (residència) i llar és que el primer disposa
d’espais més grans, té un nombre més alt de persones acollides i pot oferir més
serveis que les llars.

La diferència entre els dos tipus de llar radica en la durada del servei. La llar
residència ofereix un servei durant un temps determinat o permanent i la llar
amb suport ofereix un servei només en les ocasions en les quals es fa necessari
el servei per unes circumstàncies que solen alternar períodes de crisi (en què es fa
l’internament) amb períodes de recuperació (en què es torna a la llar pròpia).

Tipus de suport

El suport adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual pot ser extens, extens amb
trastorns de conducta, generalitzat, intermitent, limitat i limitat amb trastorns de conducta.
Les variables que diferencien un tipus de suport d’un altre són la freqüència i la intensitat
(en funció del grau de dependència).

• Suport extens: el que es presta amb una freqüència regular i sense límit temporal, i que
afecta algunes situacions de la seva vida. Correspon a una dependència d’intensitat greu i,
per tant, al grau II de dependència.
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• Suport extens amb trastorns de conducta: el que es presta en cas de trastorns de
conducta, amb una freqüència regular i sense límit temporal, i que afecta algunes situacions
de la seva vida.

• Suport generalitzat: amb una freqüència regular elevada i generalment per a tota la vida, i
que afecta totes o gairebé totes les situacions de la seva vida. Correspon a una dependència
de gran intensitat i, per tant, al grau III de dependència.

• Suport intermitent: es presta de manera esporàdica o ocasional, només quan és necessària.
Correspon a una dependència d’intensitat moderada i, per tant, al grau I de dependència.

• Suport limitat: amb una freqüència regular i durant un període limitat, i que afecta alguns
entorns de la seva vida. Correspon a una dependència d’intensitat moderada i, per tant, al
grau I de dependència.

• Suport limitat amb trastorns de conducta: quan la persona pateix trastorns de conducta,
amb una freqüència regular i durant un període limitat, i que afecta alguns entorns de la seva
vida.

Font: Cartera de Serveis Socials.

1.5.6 Persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris

Els centres sociosanitaris ofereixen a persones amb malalties cròniques atenció
social i atenció sanitària que, degut a la complexitat de les cures que se’ls han
d’oferir, no es pot donar al domicili.

Els centres sociosanitaris que podem considerar com a unitat de convivència són
els de llarga estada, amb una durada mitjana de 250 dies.

Quan el tipus d’atenció necessària és ocasionada pel deteriorament psíquic o
malaltia mental, s’anomenen centres sociosanitaris de llarga estada psiquiàtri-
ca.

1.5.7 Persones amb discapacitat física

Hi ha centres adreçats a persones entre 18 i 65 anys amb discapacitat física, en els
quals un equip de professionals els ofereix atenció sanitària, psicològica i social
per afavorir-ne l’autonomia i la vida social. Són:

• Llar amb suport: ofereix suport intermitent per a les activitats bàsiques
del dia a dia.

• Llar residència: ofereix suport intermitent o limitat per a les activitats
bàsiques del dia a dia.

• Centre residencial: per a persones que necessiten suport extens o genera-
litzat per a les activitats bàsiques del dia a dia.
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La diferència entre centre residencial i llar consisteix principalment en la grandària
dels espais, el nombre d’usuaris i el fet que el primer sol tenir més serveis i
professionals. La diferència principal entre els dos tipus de llar és el tipus de
suport.

1.5.8 Persones amb problemàtica social derivada de la malaltia
mental

Hi ha centres que s’adrecen a persones entre 18 i 65 anys amb problemàtica social
derivada de la malaltia mental. Se’n potencien l’autonomia personal i la integració
social. L’estada pot ser temporal o permanent. Ofereixen el mateix tipus de suport
que els adreçats a persones amb discapacitat: llar amb suport, llar residència i
centre residencial.

1.5.9 Persones amb drogodependències o altres addiccions

Els centres per a persones amb drogodependències o altres addiccions s’adrecen
a persones de més de 18 anys. Poden ser:

• Pis amb suport: habitatge tutelat que ofereix allotjament i suport de baixa
intensitat o alta intensitat durant el tractament i la rehabilitació de persones
drogodependents per facilitar-los la reinserció social, laboral i familiar.

• Comunitat terapèutica: residència per a la rehabilitació d’addiccions i
drogodependències, on les persones usuàries fan vida comunitària i reben
teràpia per tal de facilitar-ne la integració social. És un suport a la prestació
sociosanitària. El suport pot ser de baixa intensitat, mitjana intensitat o alta
intensitat.

Suport de baixa, mitjana o alta intensitat

El tipus de suport que es presta a una persona amb drogodependència pot variar en funció
del tractament que rep i del temps d’estada que necessita. Per exemple:

• Comunitat terapèutica de baixa intensitat: més temps d’estada i menys intensitat de
tractament.

• Comunitat terapèutica d’alta intensitat: menys temps d’estada i més intensitat de tractament.

1.5.10 Persones afectades per VIH/sida

Hi ha centres que tenen la finalitat de reinserir socialment persones afectades pel
virus del VIH o la sida (18-65 anys).
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• Llar amb suport: ofereix tractament, rehabilitació i inserció social a les
persones afectades pel VIH/sida. És un servei temporal. N’hi ha de baixa
intensitat i d’alta intensitat.

• Llar residència: ofereix suport i acompanyament al tractament quan per
l’afectació de la malaltia i per la situació social es requereix una intervenció
àmplia, intensiva i integral.

1.5.11 Dones en situació de risc per violència masclista

Els centres residencials adreçats a dones que han sofert violència masclista, o estan
en situació de risc de patir-la, i als seus fills i filles a càrrec, són els següents:

• Atenció i acolliment d’urgències: ofereix un espai d’acollida immediat i
temporal per poder reflexionar i prendre aquelles decisions més adequades
per sortir de la situació de violència viscuda, al mateix temps que vetlla per
la integritat i seguretat física de la dona i els seus fills i filles.

• Acolliment i recuperació: residència d’estada temporal que ofereix pro-
tecció i suport personal, psicològic, mèdic, social i jurídic per facilitar la
recuperació i l’autonomia personal.

• Pis amb suport: ofereix suport personal, psicològic i jurídic per afavorir la
integració social i laboral.

• Pis pont: permet continuar el pla de treball iniciat pels serveis d’acolliment
i recuperació amb la dona i els seus fills i filles, per tal de facilitar-los
la integració social i laboral. Ofereix suport personal, psicològic, mèdic,
social, jurídic i de lleure.

1.6 Recursos no residencials que complementen les unitats de
convivència

Els següents serveis i prestacions previstos a la Cartera de Serveis Socials, a més
a més de millorar la qualitat de vida de les persones, eviten que siguin ingressades
en centres o bé suposen un respir per a les famílies:

• Ajuda a domicili (a partir de 18 anys): és el conegut com a SAD
(Servei d’Ajuda a Domicili), que s’ofereix des dels serveis socials bàsics
a persones i famílies amb dificultats d’integració social o falta d’autonomia
personal. Ofereix atenció i ajuda a la llar per millorar la qualitat de vida,
l’autonomia personal o les relacions en l’entorn familiar i sociocomunitari
propi. L’equip professional està format per treballador/a social i assistent
d’atenció domiciliària i/o auxiliar de la llar.
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• Suport a l’autonomia a la mateixa llar (18-65 anys): adreçat a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual, a persones amb discapacitat física i a
persones amb malaltia mental. Ofereix suport en activitats d’autocura,
domèstiques o comunitàries per millorar l’autogestió i la vida independent.
Pot oferir-se en la llar mateix o en entitats que prestin el servei (poden
ser pisos de fins a quatre persones). L’atenció mínima setmanal és de 14
hores per persona i l’equip professional està format per psicòleg/òloga o
pedagog/a, treballador/a social i educador/a social.

• Servei d’atenció integral en l’àmbit rural (més de 65 anys): ofereix
serveis assistencials d’atenció continuada a domicili a persones grans que
viuen en zones rurals. Aquest servei també es pot oferir a persones que estan
en un centre, com a suport.

• Servei de suport als familiars cuidadors i altres cuidadors/ores no
professionals (per a tota la població): ofereix atenció, informació, assesso-
rament i formació als familiars cuidadors i altres cuidadors no professionals
de persones dependents, quan es troben en situació de dificultat.

• Prestació per a estades temporals: es tracta d’una prestació econòmica
puntual per a persones grans amb discapacitat que necessiten una estada
temporal en un centre de dia o en una residència però no tenen suficients
diners per accedir a una plaça gestionada per un centre privat. Es pot
sol·licitar, per exemple, en situacions en què el cuidador/a no se’n pugui
fer càrrec durant una temporada o perquè necessiti descansar).

1.7 La concepció del model de vida independent

D’acord amb el dret de les persones a gaudir d’una vida el més independent possi-
ble, el col·lectiu de persones amb diversitat funcional reclamen ser considerades
no només destinatàries, sinó també protagonistes del disseny i gestió del pla de
treball i qualsevol tasca o activitat adreçada a elles. Exigeixen que es reconegui
la seva capacitat per triar els serveis que necessiten per dur a terme una vida tan
independent com sigui possible.

El moviment de vida independent és un moviment social que va néixer en el
marc de la lluita pels drets civils de finals dels anys seixanta als Estats Units
(Universitat de Berkeley). El moviment va ser impulsat per l’acció d’un grup de
persones amb diversitat funcional que necessitaven assistència personal per dur a
terme les seves activitats diàries. La lluita es va impulsar des de les organitzacions
civils, universitats i associacions de veterans de guerra. El seu objectiu era que
les persones discriminades per la seva diversitat funcional poguessin sortir dels
hospitals i institucions i fins i tot de casa, on es trobaven recloses, perquè poguessin
viure i participar en la comunitat. Sorgeix com a fruit de la necessitat de superar
models obsolets.

Vegem la diferència entre dos models:
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• Model rehabilitador d’atenció a la diversitat funcional: la visió que
preval en aquest model és la de considerar que la persona amb diversitat
funcional pot resultar d’alguna manera rendible a la societat, però aquesta
rendibilitat es trobarà supeditada a la rehabilitació o normalització, i això
significa, en definitiva, supeditar-ho al fet que la persona assoleixi assimilar-
se als altres en la major mesura possible.

• Model de la diversitat funcional: considera que no són les limitacions
individuals l’arrel del problema, sinó les limitacions de la societat a l’hora
de prestar serveis apropiats i per assegurar que les necessitats de les persones
amb diversitat funcional siguin tingudes en compte dintre de l’organització
social. Es considera que les persones amb diversitat funcional tenen molt a
aportar a la societat, o com a mínim que la seva contribució és la mateixa
que la de la resta de dones i homes. D’aquesta manera, partint de la premissa
que tota vida humana és igualment digna, des del model social se sosté que
el que puguin aportar a la societat les dones i homes amb diversitat funcional
es troba íntimament relacionat amb la inclusió i l’acceptació de la diferència.

L’origen de la concepció de vida independent sorgeix d’una filosofia que declara
que les persones amb diversitat han de tenir els mateixos drets civils, opcions
i control sobre les seves vides que la resta de persones. La filosofia de vida
independent promociona el canvi del sistema, que fomenta que les persones amb
discapacitat puguin arribar a ser tan independents com sigui possible, dintre de
les seves circumstàncies pròpies, i les capacita per poder-se ajudar a si mateixes.

Aquest moviment va guanyar influència a Espanya a mitjans de l’any 2001 a
partir de la creació del Fòrum de Vida Independent (FVI) com a referent
per difondre la filosofia del moviment. Va participar activament en l’evolució
de l’anomenada llei de promoció de l’autonomia i atenció a les persones
en situació de dependència, que partia d’un enfocament rehabilitador i que
finalment va incorporar conceptes bàsics per a la vida independent com la igualtat
d’oportunitats, la no-discriminació, la figura de l’assistent personal i el pagament
directe.

El que cal entendre per vida independent és, bàsicament, la capacitat de viure
simplement com tots els altres, tenint l’oportunitat de prendre decisions que
afecten la pròpia vida i la capacitat per dur a terme les activitats que un mateix
decideixi. La vida independent té a veure amb la determinació pròpia. Significa
tenir el dret i l’oportunitat de perseguir una acció determinada. És la llibertat per
fracassar i per aprendre dels fracassos propis, tal com fan la persones sense cap
discapacitat. Històricament, les decisions que s’han pres per a les persones amb
discapacitat han estat fetes per tercers, i amb freqüència forçant a ser dependent
físicament, emocionalment i econòmicament del sistema establert.

Filosofia del moviment de vida independent

La filosofia del moviment de vida independent es basa en quatre pilars:

• Tota vida humana té el mateix valor.

• Tothom, independentment de la seva diversitat funcional, és capaç de fer eleccions.
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Una oficina de vida
independent (OVI) és una
entitat sense ànim de lucre
dirigida i gestionada per
persones amb diversitat
funcional i necessitat
d’assistència personal
vinculades al moviment de
vida independent.

• Les persones amb diversitat funcional ho són per la resposta de la societat a la diferència
física, intel·lectual i sensorial, i tenen dret a exercir el control de les seves vides.

• Les persones amb diversitat funcional tenen dret a la plena participació en la societat.

Així, els principis bàsics són:

• La filosofia de vida independent estableix que les persones amb discapacitat
tenen els mateixos drets civils, opcions i control sobre les seves vides que
la resta de persones. La denominació vida independent va associada al
concepte de diversitat funcional. En oposició al model mèdic-rehabilitador,
es busca l’assistència com a alternativa a la curació. Se centra en el dret a
exercir el poder de decisió sobre la pròpia existència, participar en la vida
comunitària d’acord amb el dret al lliure desenvolupament de la personalitat
i la vida personal i social sota els principis d’igualtat d’oportunitats i no-
discriminació.

• El tractament tradicional de la diversitat funcional fa servir el terme
minusvalidesa o discapacitat per referir-se a l’existència de deficiències
individuals intrínseques a l’individu que limiten la possibilitat d’actuar
i de participar de les persones. En contraposició, la filosofia de vida
independent entén que la diversitat funcional té lloc en la mesura que la
societat no està dissenyada per acceptar la diversitat dels seus individus i,
per tant, els discrimina impedint-los l’accés a la plena participació social en
igualtat d’oportunitats. D’aquesta manera, la responsabilitat deixa d’ésser
de l’individu i es trasllada a la societat.

Per tal de donar resposta a aquest sector i les seves necessitats hi ha dos recursos:

• El pla individual de vida independent (PIVI)

• La figura de l’assistent personal, que és la persona encarregada de donar
el suport a la persona d’acord amb les directrius del mateix usuari, i que
s’arriba a convertir en els seus braços, els seus ulls i les seves orelles.
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2. La intervenció en les unitats convivencials

L’Administració ofereix diferents unitats de convivència i també n’hi ha de
titularitat privada. Hi ha residències, miniresidències, pisos, llars, etc., i, en funció
del col·lectiu al qual s’adrecen, poden tenir noms específics. A més a més, hi ha
altres equipaments que no són unitat de convivència pròpiament dita, però sí que
ofereixen serveis que complementen la unitat de convivència.

La figura de l’integrador social està lligada a molts d’aquests tipus d’unitats de
convivència. Això fa plantejar preguntes, com ara com s’ha d’intervenir o quines
estratègies i tècniques són les més apropiades.

En aquest sentit, cal conèixer l’eina que permet dissenyar una intervenció perso-
nalitzada i saber en què consisteix la planificació centrada en la persona com a
estratègia que afavoreix l’autodeterminació de l’usuari. També cal familiaritzar-
se amb les pautes d’intervenció directa més utilitzades, com la relació d’ajut i les
habilitats socials. Totes elles són qüestions de gran interès per al futur integrador/a
social.

2.1 Disseny d’intervencions en les unitats de convivència

La intervenció en les unitats de convivència, com qualsevol altra intervenció social,
parteix d’un disseny previ que permet aconseguir una major eficàcia en l’actuació,
en la consecució d’objectius i en la previsió de possibles contingències.

El disseny s’estableix a dos nivells:

• Individual: es concreta mitjançant un pla d’atenció individualitzat (PAI)
per a cada membre de la unitat de convivència. En aquest document hi
consten, entre altres punts, els objectius que s’han d’aconseguir, les activi-
tats o actuacions, els professionals que hi intervindran, la temporització, els
recursos que s’utilitzaran, etc.

• Grupal: si escau, es pot fer un disseny d’intervenció que englobi la totalitat
o part dels membres de la unitat de convivència. Per exemple, l’organització
de les tasques de la llar.

El disseny de la intervenció és un procés sistemàtic i interdisciplinari que, a partir
d’una bona pràctica professional, té com a objectiu afavorir de manera integral el
manteniment o millorar la qualitat de vida de la persona usuària.
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2.2 Estratègies d’intervenció

Existeixen diferents estratègies d’intervenció. D’una banda, podem diferenciar
entre intervenció assistencial o intervenció educativa. De l’altra, entre planificació
individual clàssica o planificació centrada en la persona.

2.2.1 Intervenció assistencial / Intervenció educativa

La intervenció pot ser de dos tipus:

• Intervenció assistencial: els professionals supleixen aquelles accions que
la persona no pot fer per si mateixa a causa d’una situació de discapacitat o
de malaltia.

• Intervenció educativa: la persona fa per si mateixa tot allò que pot fer i, si
no té coneixements o habilitats suficients, es posen els mitjans al seu abast
perquè ho aprengui. Es pretén aconseguir que la persona sigui tan autònoma
com sigui possible.

S’escollirà un tipus d’intervenció o un altre en funció de les persones ateses. Per
exemple, en les unitats de convivència adreçades a persones amb dependència serà
necessària la intervenció assistencial. Això no impedeix que sempre prevalgui el
criteri que la persona ha de fer per si mateixa tot allò que pugui, especialment en
els aspectes que fan referència a les activitats de la vida diària.

2.2.2 Planificació individual clàssica / Planificació centrada en la
persona

Cal diferenciar entre planificació individual clàssica i planificació centrada en la
persona:

• Planificació individual clàssica: l’atenció està centrada en el servei, és
a dir, les decisions sobre la persona les prenen els professionals, tenint
en compte la disponibilitat i recursos del centre. La persona usuària es
considera com una simple perceptora de serveis que no pot decidir sobre
aspectes de la seva vida.

• Planificació centrada en la persona: es considera la persona usuària un
subjecte actiu, amb drets, que pot decidir sobre la seva vida (autodetermi-
nació). És un enfocament que té efectes molt positius en l’usuari i molt
interessant des del punt de vista professional.
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És el mateix PCP que ACP
(atenció centrada en la
persona)? Podem dir que
d’una en deriva l’altra: si
volem tenir una ACP,
realitzarem una PCP; si
partim d’una PCP, farem
una ACP. Podem trobar
documents que utilitzin un o
tots dos termes. A la
pràctica, fan referència a la
mateixa filosofia de treball.

Altres estratègies d’intervenció es recullen en els principis bàsics d’atenció en
l’àmbit dels serveis socials, que orienten sobre la intervenció dels professionals.
Podem destacar els següents (Hilarión, 2010):

• Qualitat de vida: partint del model de R. Schalok i M. A. Verdugo, es
considera que hi ha vuit dimensions que conformen la qualitat de vida.
Aquestes dimensions són: benestar emocional, relacions interpersonals,
benestar material, desenvolupament personal, benestar físic, autodetermi-
nació, inclusió social i drets.

• Flexibilitat: adequació a cada moment i necessitat de la persona.

• Funcionalitat: l’atenció ha d’estar dirigida a la millora de les oportunitats i
qualitat de vida de la persona. Cal evitar situacions rutinàries, preestablertes
o estandarditzades que no tinguin en compte la seva opinió o participació.
Han de ser útils per a la seva vida diària.

• Qualitat: el centre ha de disposar d’un sistema d’avaluació de la qualitat de
l’atenció, on participin tots els agents implicats, que inclogui la planificació
de la formació continuada i incentius per als professionals.

• Atenció centrada en la persona

La planificació centrada en la persona

Històricament, els centres adreçats a persones amb discapacitat intervenien ante-
posant l’eficàcia i l’organització del servei a les necessitats individualitzades de les
persones; els criteris de la intervenció procedien d’allò que els professionals, i en
alguns aspectes les famílies, consideraven que era millor per a l’usuari. Aquesta
forma d’organitzar la intervenció s’ha passat a anomenar planificació individual
clàssica (PIC).

A partir de finals dels anys vuitanta, van anar apareixent diferents enfocaments de
planificar l’atenció a persones, que van convertir-se en una metodologia anome-
nada planificació centrada en la persona (PCP). Avui dia, aquesta metodologia
ha traspassat l’àmbit de les persones amb discapacitat i pot aplicar-se a diferents
col·lectius, tot tenint en compte la respectiva especificitat.

La planificació centrada en la persona posa en el centre de l’atenció la
persona usuària i parteix d’una premissa: l’autodeterminació de la persona
com a mitjà per aconseguir la qualitat de vida. Això passa per la satisfacció
amb les condicions de vida i la satisfacció personal.

López et. al. (2004) consideren l’autodeterminació en una doble vessant: com a
capacitat (habilitats per prendre decisions i responsabilitzar-s’hi) i com a dret (a
un poder efectiu i a un control sobre el projecte vital propi).

Els autors enumeren els elements necessaris per dur a terme la PCP:
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• Preparació: el centre decideix el procés d’implantació i valora, amb la
persona usuària i els membres significatius, com dur-lo a terme.

• Avaluació comprensiva amb la persona: cal tenir-ne en compte les
necessitats, punts forts i punts febles.

• Acordar el pla: establir fites, formes d’aconseguir-les, responsabilitats i
compromisos.

• Implantar el pla: dur a terme els compromisos adquirits per cada integrant
de l’equip de PCP.

• Seguiment i revisió: valoració de tot el procés, dels avenços aconseguits i
de la satisfacció.

La durada de la PCP pot ser per tota la vida o pot estar vinculada a un objectiu
concret, com ara la transició a l’ocupació.

Per comprendre millor la diferència entre l’abordament tradicional i el que segueix
els criteris de PCP, podem veure la taula taula 2.1):

Taula 2.1. Planificació individual clàssica i planificació centrada en la persona

Planificació individual clàssica Planificació centrada en la persona

Percepció de la
persona

Subjecte que pot decidir però no decideix Subjecte amb drets, actiu i que decideix
Autor de la seva pròpia vida

Perceptor de serveis Client

Valors i creences Aprenentatge continu Satisfacció vital

Paternalisme de l’expert Orientació i respecte a la persona
Autodeterminació

Assoliment de l’autonomia Interdependència

Predomini de la tècnica Predomini de l’ètica

El problema és en la persona El problema és en l’entorn

Qui té el poder en la
presa de decisions

El tècnic o professional La persona amb discapacitat i, secundàriament, el grup de suport

Coneixements
necessaris

Tècniques educatives i rehabilitadores Relacions humanes, comunicació
Gestió d’oportunitats a la comunitat

Pedagogia, medicina Coneixements de diversos camps professionals: dret, màrqueting, ètica

Metodologia Elaboració per professionals, bé individualment
o en equips multidisciplinaris

Coordinada, participativa i democràtica
Debat i discussió

Planificació per objectius operatius Negociació i consens
Treball en xarxa

Avaluació Quantitativa i centrada en les habilitats
aconseguides per les persones

Quantitativa i qualitativa, centrada sobretot en la idoneïtat dels suports
prestats i en el compliment dels compromisos adquirits

Limitacions Disponibilitat dels serveis específics Preferències individuals de les persones amb discapacitat
Disponibilitat dels recursos comunitaris

Model de referència Psicopedagògic/Rehabilitador Qualitat de vida

Font: López, M. A. et al. (2014).

Les estratègies i tècniques de la planificació centrada en la persona han de ser
comprensibles i senzilles, amb gran utilització de material visual. Algunes de les
més utilitzades són les següents:
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El Decret 176/2000, de 15
de maig, de modificació del
Decret 284/1996, de 23 de
juliol, de regulació del
Sistema Català de Serveis
Socials, a l’article 18.12 diu:
“L’establiment residencial i el
centre de dia haurà de
disposar d’un programa
individualitzat per la
realització dels objectius
d’atenció a la persona.”

En funció del centre, un PAI
pot tenir un altre nom. Per
exemple: PEI (projecte
educatiu individualitzat, en
un CRAE), PTI (pla de
tractament individualitzat) i
PIS (programa individual de
suports), els dos darrers en
comunitats terapèutiques i
pisos de suport per
problemes amb
drogodependències.

No s’ha confondre PAI amb
PIA (programa individual
d’atenció). Aquest segon
consisteix en una valoració
per part dels serveis socials
públics per determinar el
tipus de prestacions i
serveis més adients per a
persones en situació de
dependència.

• Grup de suport: el formen les persones més significatives de la xarxa
natural de l’usuari, que es comprometen a elaborar el seu pla de futur
personal. El nom i fotografies d’aquests solen plasmar-se en uns cercles;
al centre es col·loca l’usuari i, al voltant, la resta.

• Perfil personal: elaboració de mapes visuals, en forma de mural o de llibre,
sobre temes importants per a la persona, com ara la seva biografia, les
seves relacions, llocs significatius, desitjos i preferències, etc. S’utilitzen
fotografies, pictogrames, dibuixos, retalls de revistes... Ha de ser molt visual
perquè facilita la comunicació entre la persona i el grup de suport.

• Diari ACP (atenció centrada en la persona): document on consta de
manera sintètica informació diversa (allò que és més important per a la
persona, què li agrada i què no, reaccions positives i negatives, etc.) a la
qual tenen accés tots els professionals del centre.

• Llibre de vida: recull d’informació i d’imatges sobre la vida de la persona.

• Capsa dels records: la persona hi guarda aquells objectes significatius del
passat i del present.

2.3 El pla d’atenció individualitzat (PAI)

En termes generals, el disseny d’intervenció individual és un procediment siste-
màtic de caràcter interdisciplinari que té per objectiu garantir el manteniment o
la millora de la qualitat de vida de les persones usuàries. Per elaborar un disseny
d’intervenció individual, l’eina bàsica és el pla d’atenció individualitzat (PAI),
també anomenat pla individualitzat d’atenció integral (PIAI). És un document en
el qual es recull el conjunt d’actuacions destinades a l’atenció personalitzada de
l’usuari. Com a document, doncs, ha d’estar per escrit.

Característiques del PAI

1. Cal que sigui realista. Per això, s’ha de partir d’un coneixement profund de la persona.
Aquest es pot adquirir per diversos mitjans: informes d’altres professionals (mèdics, de la
psicologia, socials, etc.) que l’hagin atès anteriorment , entrevistes, qüestionaris, escales,
observació directa, etc.

2. Ha de preveure la intervenció de manera holística, és a dir, tenint en compte tots els àmbits
que engloben la persona: físic, psicològic i emocional i social. Per tant, abordarà aspectes
com la salut (física i mental), les relacions afectives i socials, l’ocupació, les aficions i l’oci,
etc.

3. Fruit del punt anterior, cal que en l’elaboració del PAI s’hi impliqui tot l’equip de professionals
que estigui intervenint en aquest cas i que també es prevegi la influència de persones externes
a la unitat de convivència, com pot ser la família, amics, voluntaris, etc.

4. La persona usuària ha de ser coneixedora del seu PAI i, en la mesura que sigui possible,
corresponsable dels objectius i les actuacions que s’hi determinen. D’aquesta manera,
s’evitarà que sigui imposat i s’afavoriran el seu compromís i la seva proactivitat.
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La informació bàsica que ha de contenir un PAI es pot resumir en: dades d’interès
de l’usuari, objectius, actuacions per aconseguir aquests objectius, professionals
que les duran a terme, temporització o freqüència, metodologia, recursos i
indicadors d’avaluació. És aconsellable que tots aquests punts s’estructurin per
àrees, a fi d’evitar dispersions.

Difícilment un tècnic en integració social tindrà la responsabilitat d’elaborar la
totalitat del document, ja que es requereix la perspectiva de diferents disciplines.
Tot i això, n’ha de tenir unes nocions bàsiques per si hagués d’emplenar part del
document.

Cada entitat o centre elaborarà el seu model de PAI propi, en funció de les seves
necessitats. Tot i que en la forma pot ser diferent d’un centre a un altre, en essència
tots comparteixen uns apartats bàsics. Cal considerar el PAI com un document
dinàmic que caldrà adaptar a cada nova situació.

Continguts del PAI

1. Dades personals de la persona usuària.

2. Data d’ingrés, data d’elaboració del PAI i data prevista de revisió.

3. Valoració inicial.

4. Àrees d’intervenció i necessitats.

5. Objectius.

6. Activitats.

7. Professionals que hi intervenen.

8. Criteris d’avaluació.

2.3.1 Àmbits d’actuació

Tot i que l’atenció a l’usuari és integral, per tal d’assegurar-nos l’atenció a la
globalitat de l’individu s’establiran àrees o àmbits d’actuació que responen a
diferents disciplines (àmbit sanitari, psicosocial, etc.) amb l’objectiu de facilitar
la tasca de valoració de l’usuari i també el disseny del PAI. Encara que, en
principi, pot semblar que d’aquesta manera la tasca queda fragmentada, no s’ha
de considerar així; és només un recurs per organitzar les actuacions.

Els grans acords generals es prenen en reunions de tot l’equip multidisciplinari;
després, cada equip d’àrea professional concreta els acords generals en el disseny
de cada àrea d’intervenció. Les àrees d’organització acostumen a ser les següents:

1. Àrea social: se centra en el manteniment i promoció de les relacions
sociofamiliars de la persona usuària, tant en l’àmbit més proper com en
el comunitari.
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2. Àrea sanitària: se n’encarreguen els professionals sanitaris (metges i
personal d’infermeria). Abasta la promoció, prevenció i manteniment de
la salut. Tracta d’aportar la major qualitat de vida i capacitat funcional a la
persona usuària.

3. Àrea psicològica: a càrrec de psicòlegs i psiquiatres. Comprèn la promoció
del benestar afectivoemocional a través del treball pel manteniment de
les capacitats cognitives i conductuals, i l’estat emocional (estat d’ànim)
relacional i social.

4. Àrea ocupacional: són les accions destinades a promoure l’autonomia i
activitats de la vida quotidiana.

5. Àrea d’animació sociocultural: fa referència a les activitats d’oci i temps
de lleure dels usuaris, d’acord amb els seus interessos i valors.

2.3.2 Fases d’elaboració del PAI

A l’hora d’elaborar un pla d’atenció individualitzat, hi ha una sèrie de passos que
és necessari dur a terme. Les fases per a l’elaboració d’un PAI són les següents:

• Valoració integral de la persona i detecció de necessitats.

• Disseny i implementació de les activitats.

• Avaluació.

Valoració integral de la persona

Quan una persona ingressa en un centre (pis, residència, llar, etc.), el PAI no
es redacta immediatament. Primer s’inicia un procés de valoració inicial de
la persona usuària, que serà el punt de partida per a la posterior elaboració
del PAI. Aquesta fase dura aproximadament un mes, en funció del que estigui
protocol·litzat en cada centre. En aquest procés és fonamental tenir en compte el
caràcter interdisciplinari de la valoració: és necessària la participació de diferents
professionals de diverses disciplines per tal d’aconseguir una visió integral. Cal
fer una valoració integral de la persona.

L’avaluació es farà a partir d’algunes de les àrees que incideixen en l’atenció
directa de la persona. Cal seleccionar només les àrees que engloben el concepte de
salut, i deixar la resta per al moment del disseny de les actuacions. L’Organització
Mundial de la Salut (OMS) considera que el concepte de salut no se centra només
en l’absència de malaltia, sinó que ateny al benestar físic, mental i social. Així
doncs, es tracta de les àrees següents:

• Àrea psicològica i característiques de la seva personalitat.

• Àrea social, relacional i ocupacional.
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• Àrea sanitària, que fa referència al benestar físic de la persona usuària.

Aquest procés de valoració ha de garantir el coneixement de les circumstàncies
personals de l’individu de manera integral, identificant riscos i potencialitats.
D’acord amb la definició de salut de l’OMS, cal considerar la persona com un tot
biopsicosocial integrat, per la qual cosa qualsevol aproximació a la persona que
valori alguna de les parts, funcions o comportaments mai ha de perdre de vista la
resta de nivells o àmbits. Aquesta valoració integral exigeix, doncs, la participació
de professionals de diferents disciplines i ha d’anar més enllà de l’avaluació dels
dèficits o dificultats i malalties, per tant, també ha de tenir presents els punts forts,
les capacitats, funcions i relacions positives.

Els recursos que es faran servir per a l’avaluació són:

• Es reunirà informació documental que es pugui aportar (informes mèdics,
informes socials o psicològics, etc.).

• Es recollirà informació directa obtinguda a través d’entrevistes que el
personal del centre farà amb la persona usuària i els seus familiars i, si cal,
li passarà tests, escales o proves estandarditzades per obtenir-ne més dades.

• S’observarà com interactua amb l’entorn del centre, com s’adapta a la
dinàmica que hi ha establerta, com assumeix el canvi que suposa per a ell o
ella l’entrada en una nova unitat de convivència.

Exemples d’escales de valoració

Àrea cognitiva i emocional:

• Escala Mini Mental de Lobo: és un test de caràcter cognitiu que s’utilitza per detectar una
possible demència en geriatria i alhora permet seguir-ne l’evolució.

• Escala de valoració de Hamilton (HDRS): s’aplica per a l’avaluació de la depressió i està
dissenyada per ser utilitzada en persones diagnosticades prèviament de depressió, amb
l’objectiu d’avaluar qualitativament la gravetat dels símptomes i valorar els canvis.

• Test de Pfeiffer (SPMSQ): és un test per detectar l’existència de deteriorament cognitiu en
persones de més de 65 anys. N’existeix una adaptació al castellà.

Àrea nutricional:

• Mini Nutritional Assessment (MNA): és una eina de cribratge que ajuda a identificar els
pacients amb desnutrició o en risc de desnutrició.

• Nutrition Screening Initiative (NSI): és un qüestionari de deu preguntes generals sobre nutrició
que avalua, mitjançant una puntuació, el risc de malnutrició d’una persona.

Àrea de la mobilitat:

• Escala de Tinetti per a la valoració de la marxa i l’equilibri: es fa servir per detectar precoçment
el risc de caigudes en ancians.

Àrea funcional:
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• Índex de Katz: és una escala d’avaluació funcional que mesura els nivells elementals de
control de funcions físiques com menjar, moure’s, higiene o contenció d’esfínters. Valora la
capacitat bàsica de la persona per cuidar d’ella mateixa.

• Índex de Barthel: és un instrument que mesura la capacitat d’una persona per fer deu
activitats de la vida diària (AVD) considerades com a bàsiques. S’obté una estimació
quantitativa del seu grau d’independència.

• Escala de Lawton i Brody: és l’escala més utilitzada en l’àmbit geriàtric amb l’objecte d’avaluar
l’autonomia física i d’activitats instrumentals de la vida diària. L’escala valora vuit ítems, com
per exemple la capacitat per fer servir el telèfon, fer compres, preparar el menjar, tenir cura
de la casa o rentar la roba.

Àrea d’habilitats socials:

• Escala multidimensional d’expressió social de V. Caballo: es compon de dos qüestionaris,
un que valora els components cognitius i un altre que valora els components conductuals.
Detecta l’ansietat i els temors de l’individu.

• Inventari de situacions i respostes d’ansietat (ISRA) de M. Tobal i Cano.

Altres

• Escala ABS–RC:2 de conducta adaptativa: aquesta escala analitza tres àmbits: habilitats
conceptuals, socials i pràctiques dels individus, imprescindibles per al funcionament adaptat i
funcional dels individus en la seva vida diària.

• Escala d’avaluació d’habilitats (ABAS): l’ABAS–II és un instrument per a l’avaluació de la
conducta adaptativa des del naixement fins als 89 anys, una avaluació completa de les
habilitats funcionals diàries en diferents àrees o contextos.

• Inventari per a la planificació de serveis i la programació individual (ICAP): eina vàlida com a
avaluació inicial de necessitats.

• RAI-NH: és un instrument que ajuda a adquirir informacions precises sobre les capacitats
generals i necessitats dels usuaris de centres assistencials.

La informació s’estructura en tres eixos bàsics:

• Biografia i identitat personal: història personal i familiar, creences, etc.

• Projecte de vida actual: interessos, valors, expectatives de futur i vida, etc.

• Capacitats i competències per a la gestió de la seva vida.

Un cop obtinguda tota la informació, cal fer-ne la valoració i redactar un informe:

1. Valoració de la informació: una vegada s’ha recollit la informació que
ajudi a perfilar com és la persona des d’una perspectiva integral, cal fer una
anàlisi i valoració de la informació obtinguda per tal de comprendre l’estat
i la situació de la persona usuària pel que fa a les capacitats, recursos, etc.
A continuació, es redactarà l’informe de valoració.

2. Informe de valoració: aquest informe permetrà fer una correcta detecció
de necessitats i potencialitats de la persona. Per això, se’n sospesaran els
punts forts i punts febles, les necessitats o mancances, capacitats, interessos,
suports, possibilitats de realització d’activitats en funció de l’estat de salut
o de dependència, etc.
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A partir de la detecció de les necessitats, s’establiran les diferents intervencions.
És imprescindible que en l’elaboració hi participin tots els tècnics que treballen de
manera multidisciplinària i que cadascun hi aporti la perspectiva del seu vessant
professional (psicològic, social, mèdic, etc.), així com de l’usuari, i, si escau, de
la seva família o persones de referència. El model ha de ser el que tingui establert
el mateix centre, presumiblement en algun programa informàtic, però també pot
ser en paper.

Disseny de les actuacions

El disseny de la intervenció s’organitza en els següents processos:

• L’establiment dels objectius.

• El disseny de les activitats per aconseguir aquests objectius i l’establiment
dels recursos humans i tècnics.

Són els continguts mínims que qualsevol pla d’atenció individual ha de tenir.

Establiment dels objectius
Darrere de cada actuació o intervenció hi ha una intencionalitat, alguna cosa que es
pretén aconseguir: això són els objectius. Són els que marquen, doncs, l’essència
del que es fa i, per tant, cal saber plasmar-los de la manera més adequada possible.

Per a la redacció d’objectius és important tenir en compte els criteris següents
(Mille 2015, Yela 2003):

1. Els objectius han de ser:

• Coherents: han d’estar d’acord amb la missió i les finalitats de l’entitat
d’on surt el projecte.

• Viables i realistes: que es puguin portar a terme.

• Motivadors: orientats sempre cap a l’acció real i pràctica.

• Avaluables: és a dir, que es puguin mesurar per saber si s’han assolit
o no.

2. Sempre comencen amb un verb en infinitiu. Aquest infinitiu no ha de ser
compost, és a dir, no diem saber interpretar sinó interpretar.

3. L’estructura bàsica d’un objectiu és una oració enunciativa simple amb
aquests elements: verb en infinitiu + complement directe + complement
circumstancial (infinitiu + CD + CC).

4. Els objectius tenen tres nivells de concreció: objectius generals, específics i
operatius. Aquests tres nivells han de ser coherents. Per representar aquesta
coherència cal codificar els objectius de la manera següent:

• 1. Objectiu general
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• 1.1. Objectiu específic

• 1.1.1. Objectiu operatiu 1

• 1.1.2. Objectiu operatiu 2

• 1.2. Objectiu específic

• 1.2.1. Objectiu operatiu 1

• 1.2.2. Objectiu operatiu 2

5. Cada objectiu ha de ser concretat com a mínim per un objectiu del nivell
de concreció posterior. Per tant, si d’inici ja s’estableixen molts objectius
generals, després és possible que el nombre d’objectius operatius no sigui
realista i viable d’assolir i d’avaluar.

Les característiques de cada un dels nivells de concreció dels objectius són les
següents:

1. Objectius generals:

• Expressen el propòsit central del projecte o la declaració d’intencions
del projecte.

• No indiquen resultats concrets, sinó els efectes generals que es volen
assolir amb el projecte.

• Poden admetre diverses interpretacions i no fan referència a una acció
mesurable directament per mitjà d’indicadors.

2. Objectius específics:

• Han de ser coherents amb els objectius generals, dels quals deriven.

• Assenyalen els passos que cal fer per assolir els objectius generals.
Han de tenir una lògica de seqüència entre ells i respecte al general,
però no són un resum de les fases de l’activitat.

• Expressen un nivell més gran de concreció, tot i que encara no
expliciten conductes o accions directament mesurables per mitjà d’in-
dicadors.

• Han d’estar redactats en infinitiu.

• Cada verb que expressa l’objectiu fa referència a una conducta; per
tant, cada objectiu específic només pot contenir un infinitiu en la seva
redacció que no sigui compost.

• Han d’adreçar-se als usuaris del projecte. En aquest sentit, a l’hora de
redactar-los pot ajudar pensar que han de donar resposta a la premissa:
“L’usuari ha de ser capaç de...”.

3. Objectius operatius:

• Desenvolupen i concreten els objectius específics.

• Han d’estar redactats en infinitiu.

• Cada verb fa referència a una conducta, per tant, cada objectiu operatiu
només pot contenir un infinitiu en la seva redacció que no sigui
compost.
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• Només admeten una interpretació; és a dir, si diferents persones els
llegeixen, han d’entendre el mateix.

• Han de ser avaluables, és a dir, observables i mesurables per mitjà
d’indicadors.

• Han d’adreçar-se als usuaris del projecte. En aquest sentit, a l’hora de
redactar-los pot ajudar pensar que han de donar resposta a la premissa:
“L’usuari ha de ser capaç de...”.

En una unitat de convivència s’utilitzen objectius específics i objectius operatius,
ja que s’esperen resultats concrets de la persona. Si només hi ha una casella
d’objectius, sense concretar si són d’un tipus o d’un altre, ens decantarem per
redactar objectius operatius. Amb molta probabilitat, els que hagi de redactar el
tècnic o la tècnica en integració social (TIS) estaran relacionats amb els àmbits
de l’autodeterminació de la persona, la vida quotidiana, la gestió de la llar, la
convivència, l’oci o la integració en la societat. A continuació n’exposem un
exemple:

Exemple de redacció d’objectius

Objectiu específic:

Relacionar-se de manera positiva amb la resta de residents.

Objectius operatius:

• Comptar amb amics o amigues de confiança.

• Establir llaços relacionals amb els companys amb qui comparteix activitats.

• Evitar situacions de conflicte.

• Resoldre conflictes, en el cas que se’n produeixin.

Com es pot observar, els objectius operatius concreten els objectius específics.

Tots els objectius anteriors són coherents, viables i realistes, motivadors i avaluables. Per
exemple, podrem avaluar si evita situacions de conflicte observant les interaccions entre
els residents.

En el moment d’elaboració del PAI cal incloure indicadors que facilitin la tasca
d’avaluació. A més a més, es poden utilitzar altres tècniques, com una graella de
puntuació, un qüestionari de satisfacció, un redactat per part de l’usuari sobre la
seva vivència durant l’etapa, etc.

Disseny de les activitats
Posteriorment, cal dur a terme les actualitzacions necessàries per a l’assoliment
d’objectius. L’article 18.4 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del
Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, estableix el
següent:

Article 18.4 del Decret 284/1996

“Tots els serveis de centres residencials i centres de dia per a gent gran i per a persones
amb disminució hauran de disposar, amb l’objectiu de prevenir el deteriorament i mantenir
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les aptituds, d’un programa anual d’activitats en les àrees funcional, cognitiva, motora,
emocional i de participació comunitària, en relació amb l’usuari, així com el calendari,
mètodes i tècniques d’execució i sistemes d’avaluació.”

Per aconseguir els objectius, caldrà fixar activitats no únicament en els centres
residencials per a gent gran i per a persones amb discapacitat, com exposa el decret
esmentat, sinó també en tots els equipaments residencials, i el format variarà en
funció de les necessitats de cada col·lectiu.

Les activitats que es plantegen van més enllà de l’entreteniment: tenen una finalitat
concreta. Qualsevol activitat pot implicar al mateix temps molts objectius. Per
exemple, darrere d’una activitat tan simple com jugar al parxís podrien perseguir-
se diferents objectius: passar una estona divertida, aconseguir cohesió de grup,
mantenir capacitats cognitives, etc. Per tant, és important que primer fixem els
objectius i després les activitats, en aquest ordre. Així doncs, quan es realitzin
les activitats, sempre hem de tenir present quins objectius perseguim. Continuant
amb l’exemple del parxís, no n’hi haurà prou de fer l’activitat i considerar que
“al PAI hi posa que els dimecres juguin una hora al parxís i ho han fet, per tant,
objectiu aconseguit”, sinó que si el que es pretén aconseguir és una cohesió de
grup, caldrà encaminar el joc envers el bon tracte entre els participants, observar
si hi ha rialles i bon humor, fomentar l’esperit de companyonia, etc. Si a més a
més s’aconsegueixen altres efectes positius, millor, però mai hem de perdre de
vista els objectius que estan marcats en el PAI.

A continuació, s’exposen el tipus d’activitats que es poden plantejar, des del
punt de vista de la intencionalitat, juntament amb exemples de les que es poden
proposar en unitats de convivència:

• Preventives: amb la finalitat de mantenir les capacitats i d’evitar l’aparició
de limitacions, patologies o que aquestes s’agreugin. Per exemple: activitats
esportives (natació, caminar, gimnàstica, etc.), activitats d’estimulació
cognitiva (ordenar seqüències, fer mots encreuats, sopes de lletres, etc.),
xerrades de sensibilització i conscienciació, etc.

• Educatives: ofereixen eines o mitjans per capacitar les persones perquè
adquireixin coneixements i/o habilitats en aquells aspectes en els quals hi
hagi mancances. Per exemple: taller de cuina, ensenyar a fer les tasques de
la llar, entrenament per a una entrevista laboral, etc.

• Assistencials: supleixen la persona en allò que ella no pot fer per ella
mateixa per motius de malaltia o discapacitat, principalment, i també
presten tractament o cures. Per exemple: donar-li els àpats, passejar-la amb
la seva cadira de rodes, fer-li les cures diàries, dutxar-la, etc.

• Rehabilitadores: intervenen per recuperar algun tipus d’habilitat física o
mental que s’havia perdut per diferents motius. Per exemple: les activitats
d’estimulació cognitiva (ordenar seqüències, fer mots encreuats, sopes
de lletres, etc.) esmentades anteriorment també poden tenir una funció
rehabilitadora; exercicis físics conduïts per un fisioterapeuta, reentrenament
d’activitats bàsiques de la vida diària (ABVD), etc.
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En alguns PAI, a l’apartat
d’activitats hi trobem les

accions, que són més
simples des del punt de

vista organitzatiu. Per
exemple, si en un CRAE es

marca com a objectiu,
respecte a un infant,

“augmentar l’autoestima”,
una acció podria ser: “Cada

vegada que tingui un
comportament positiu, els
educadors li ho reforçaran

(amb gestos com un
somriure o de manera

verbal)”. Com es pot
observar amb l’exemple,
l’acció no requereix una

planificació com l’activitat.

Les activitats plantejades en un PAI, en funció de la localització on es duen a
terme, poden ser:

• Internes: es realitzen en el centre; se’n responsabilitzen els professionals
que hi treballen, que seran els que generalment les duran a terme, tot i que
també es poden contractar els serveis de personal extern. També es poden
proposar activitats en què col·laborin familiars, voluntaris, entitats, etc. En
unitats de convivència amb més volum de persones, com les residències de
gent gran, el centre estableix activitats grupals (gimnàstica, activitats d’oci,
activitats d’estimulació cognitiva, etc.), en un horari prefixat.

En unitats de convivència amb un nombre reduït de persones, la tendència
és fer la major part d’activitats fora de la llar i dintre es plantejarien les
més lligades a l’organització de la llar i a la utilització del temps d’oci entre
els membres, sense perjudici d’organitzar totes aquelles que es considerin
oportunes (per exemple, una activitat que es pugui anomenar “l’hora dels
deures” en un CRAE, on els escolars facin els deures i els educadors ho
supervisin).

• Externes: els usuaris utilitzen recursos de la zona (població, barri...) per
fer les activitats. Aquest tipus d’activitats són molt aconsellables perquè
afavoreixen l’enfortiment de la xarxa de relacions i la inserció social. És
important coordinar-se amb els agents que les duguin a terme perquè la
consecució d’objectius estigui en consonància.

Si bé en el PAI s’esmentaran les activitats que es faran, cadascuna hauria de tenir
la seva fitxa corresponent (actualment informatitzada), on haurien de constar els
següents apartats, que responen a unes determinades preguntes:

• Nom de l’activitat.

• Objectius: què es vol aconseguir?

• Persones a qui està destinada: a qui s’adreça?

• Professional/s que hi intervenen: qui se n’encarrega?

• Metodologia (desenvolupament i tècniques): com es duu a terme?

• Material: què es necessita per dur-la a terme?

• Temporització (calendari i horari): quan es duu a terme?

• Avaluació: com es valora?

Podeu veure un model de fitxa a la figura 2.1.
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Figura 2.1. Model de fitxa d’activitat

Allò que en el PAI s’ha establert que es farà, s’ha de dur a terme. Si bé es treballa de
manera interdisciplinària, cal que per a cada actuació hi hagi algun responsable
que se’n responsabilitzi (cosa que constarà de manera escrita en el document),
perquè, si no, podria succeir que allò que se suposa que s’ha de fer entre tots
després no ho fa ningú. En aquest sentit, caldrà que hi hagi registres específics i
suficients, amb dades rellevants per a la posterior valoració, anàlisi o simplement
la constància de la seva execució.

En aquesta fase, de vegades caldrà ser flexible, quan les circumstàncies i el sentit
comú ho indiquin: el PAI és un instrument per facilitar la intervenció amb la
persona i que cal seguir en la mesura del possible, però hi pot haver imprevistos
o circumstàncies que aconsellin saltar-se’n algun aspecte o canviar el que s’hagi
predeterminat. Sempre que sigui per al bé de la persona i de manera consensuada
entre l’equip professional, es pot canviar i inclús anar readaptant i reformulant, si
cal.

Generalment s’elabora el PAI per una banda i, per una altra, les fitxes d’activitats
(que acaben de completar la informació). També es pot optar per incorporar
les fitxes al PAI, però això suposaria un document molt llarg i feixuc. Amb la
informàtica aquesta qüestió queda resolta, de manera que marcant un botó pot
aparèixer la fitxa de l’activitat.
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Un PAI pot variar en funció de les necessitats del centre i, especialment, de la
persona usuària. Per exemple, pot incidir més en l’aspecte mèdic o en l’aspecte
funcional si es refereix a persones amb dependència o, en canvi, si es tracta de
menors, tindrà més pes l’aspecte educatiu. Per aquest motiu, hi haurà apartats
diferents entre els diversos PAI.

Generalment, el PAI s’elabora perquè tingui una aplicació d’un any, i després
s’avalua per poder replantejar-lo en funció dels canvis esdevinguts. Tot i això,
hi ha d’haver flexibilitat per poder fer-hi modificacions dintre del període, si és
necessari.

Avaluació del pla

En un pla d’atenció individualitzat, cal fer una avaluació periòdica de tot el procés
a partir de la comprovació dels objectius definits i, posteriorment, plantejar-hi els
reajustaments necessaris. Les readaptacions que hi pot haver en un PAI responen
a una avaluació contínua del cas. És a dir, es valora que la situació és diferent
de la prevista i es fan els canvis necessaris per adaptar-se a la nova situació. Però
també existeix una fase pròpiament dita de l’avaluació al final del procés, quan es
considerarà que el PAI queda completat; es produirà en finalitzar el primer any.

La revisió del PAI s’ha de fer com a mínim un cop l’any o sempre que requereixi
una modificació dels objectius plantejats davant una variació significativa de la
situació de la persona usuària. S’utilitzaran els mètodes d’avaluació que s’hagin
establert en el mateix PAI (indicadors d’avaluació, graelles, qüestionaris, etc.).

En l’avaluació hi hauria d’haver aportació per part de la persona usuària i de
tot l’equip professional. També se’n poden fer partícips el voluntariat que tingui
vinculació amb la persona i la seva família (si hi està implicada o té relació amb el
centre). A més a més, si fos possible, podrien acabar de completar la informació
part de la xarxa social amb la qual es relaciona la persona i professionals d’altres
serveis. Com més completa sigui la informació, més possibilitats de readaptar el
PAI per a l’any vinent.

El diagrama del procés d’intervenció es pot veure a la figura 2.2.

Figura 2.2. Diagrama del procés d’intervenció
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2.3.3 L’equip multidisciplinari

La interdisciplinarietat de tot el procés d’un PAI comporta la coordinació i el
treball en equip. Amb la finalitat de donar a la persona usuària una atenció integral,
personalitzada i de qualitat, i també en el moment d’elaborar el PAI, és important
la coordinació i el treball en equip. No n’hi ha prou amb la simple coexistència de
les diferents àrees professionals.

La metodologia de treball s’ha de basar en la comunicació i l’aportació d’in-
formació i opinions orientades a l’objectiu d’oferir una assistència integral i
individualitzada amb actuacions diferenciades i prioritzades d’acord amb les
necessitats i potencialitats de la persona atesa. S’ha de treballar establint reunions
periòdiques de planificació i seguiment dels plans de treball, i la composició de
l’equip de treball ha de garantir que tots els àmbits d’atenció a cada usuari estan
representats.

Sense deixar de banda aquest equip de treball multidisciplinari, cada persona
usuària ha de disposar d’una persona de referència que ha de conèixer tots els
detalls del seu PAI.

Tanmateix, la bona pràctica professional abasta tant la capacitat tècnica com
l’actitud empàtica de proximitat i ajut.

2.4 El pla individual de vida independent (PIVI)

Podem definir el PIVI com el PAI dissenyat prioritàriament per la persona que
rep l’atenció, la qual pot demanar orientació i assessorament tècnic mitjançant
l’oficina de vida independent. Els objectius del PIVI són assegurar la igualtat de la
persona mitjançant el control de la seva pròpia assistència i proporcionar-li suport
personal per a la realització de tasques que no pot dur a terme per si mateixa.

Característiques del PIVI

• L’usuari analitza les seves necessitats.

• És flexible.

• Permet utilitzar l’assistència personal fora del domicili.

• Deixa per escrit què i quanta ajuda necessitarà, i quan i qui la hi proporcionarà.

Les tasques que es preveuen al PIVI abasten diferents àmbits i es pactaran
prèviament amb l’assistent personal. Les tasques poden variar depenent de la
situació en la qual es trobi la persona a la qual es presta el servei, es defineixen
en funció de les diferències funcionals de la persona i són sempre prèviament
pactades per ambdues parts. Les més usuals són:
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• Tasques personals: són totes aquelles relacionades directament amb les
persones (higiene, afaitat, depilat, ajut en el vestit, ajut a la ingesta, llevar-se
del llit i posar-se al llit, ajut amb les necessitats fisiològiques, preparació
i presa de medicaments, atendre el telèfon, prendre notes, passar pàgines,
etc.).

• Tasques de la llar: les que es fan a la llar, com ara neteja de la llar, fer llits,
endreçar roba, fer servir electrodomèstics, fer el menjar o atendre mascotes
i plantes.

• Tasques d’acompanyament: es tracta d’acompanyar la persona usuària a
casa seva, a la feina, al carrer, etc., ja sigui per gestionar papers, anar al banc
o a la compra, viatges, activitats d’oci i temps de vacances.

• Tasques de planificació del dia a dia i ajut a la presa de decisions.

• Tasques de comunicació: es refereixen tant a la interpretació en llengua
de signes per a persones amb diversitat funcional auditiva com a la inter-
pretació dels diferents sistemes alternatius de comunicació que de vegades
utilitzen persones amb limitacions en la comunicació (per exemple, algunes
persones amb paràlisi cerebral).

El primer pas s’inicia amb la demanda de la persona amb diversitat funcional
que compleix els requisits per sol·licitar el servei, o bé a través d’un assistent
social o d’una oficina de vida independent. Es valorarà la idoneïtat del servei
per a la persona que el demana, i si la valoració és positiva, comença un procés
d’orientació a la persona per a l’elaboració del PIVI a la seva mida, tant pel que
fa a les necessitats que desitja cobrir com a la intensitat del servei.

La gestió del PIVI per a la persona usuària implica:

• Ser la responsable del procés de selecció i contractació de l’assistent
personal.

• Establir les tasques i horaris de realització.

• Familiaritzar l’assistent personal en la realització de les activitats i tasques
que ha de fer.

• Efectuar o donar el vistiplau dels pagaments, i també donar per finalitzada
la relació si l’assistent no respon al perfil que es demana, sempre respectant
allò que estableix el contracte i d’acord amb l’Estatut dels Treballadors.

Pel que fa a l’estructura del PIVI, és molt semblant al pla d’atenció individualit-
zat. El contingut base que ha de contenir és:

• Dades personals de la persona per a la qual s’elabora.

• Dades i descripció del domicili quant a barreres arquitectòniques i altres
condicions de l’habitatge.
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• Activitats: cal fer referència a les activitats de la persona (estudis, feina,
esports, oci) i a altres activitats que vol fer en un futur immediat, indicant
en quines tasques caldria la participació de l’assistent i de quina manera hi
participaria.

• Descripció de les necessitats que ha de cobrir l’assistent personal en els
diferents grups d’activitats: activitats bàsiques de la vida diària (ABVD),
activitats instrumentals de la vida diària (AIVD), activitats de la vida diària
avançades (AVDA) i altres.

• Recursos humans, tècnics i econòmics de suport.

• Descripció temporal i horària de la tasca de l’assistent, que en concreti la
jornada laboral i també els dies festius.

Classificació de les activitats de la vida diària

Les activitats de la vida diària abasten totes aquelles actuacions que una persona duu
a terme habitualment per continuar endavant amb la seva vida. En funció del grau
d’autonomia s’estableixen tres categories:

• Activitats bàsiques de la vida diària (ABVD): aquesta categoria integra totes aquelles
activitats imprescindibles per viure, com ara menjar, vestit, higiene o desplaçaments.

• Activitats instrumentals de la vida diària (AIVD): tenen un grau de complexitat més elevat,
per la qual cosa la persona necessita més autonomia per executar-les. Alguns exemples són
llegir i escriure, utilitzar els transports, cuinar, parlar per telèfon o comunicar-se.

• Activitats de la vida diària avançades (AVDA): són conductes més elaborades o complexes
que tenen a veure amb l’estil de vida i permeten a la persona gaudir d’una bona qualitat de
vida. Alguns exemples són viatjar o practicar aficions, l’esport, activitats laborals, l’estudi o la
participació social.

2.4.1 L’assistent personal

L’assistent personal és una persona que ajuda a desenvolupar la vida a una altra
persona.

L’assistent personal és la persona que realitza o ajuda a realitzar les tasques
de la vida diària a una altra persona que per la seva situació, sigui per una
diversitat funcional o per altres motius, no pot dur-les a terme per si mateixa.

Per dur a terme les tasques que li són pròpies, l’assistent personal ha d’estar
motivat i comptar amb la capacitat suficient per realitzar-les. A més a més, cal
que disposi d’un bon repertori d’habilitats i qualitats personals que l’ajudaran a
desenvolupar la seva feina:

• Responsabilitat en totes les tasques i actuacions encomanades.

• Sensibilitat i delicadesa envers la persona i la seva situació.
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• Empatia, disposició a posar-se en el lloc de l’altre.

• Consideració i respecte per la persona i la seva intimitat, seguint els seus
desitjos i indicacions i sense criticar les seves decisions encara que no hi
estiguem d’acord.

• Serenitat davant de situacions desagradables i conflictives.

A més, els assistents personals han de tenir bones habilitats comunicatives:

• Facilitar la comunicació verbal i no verbal amb la persona usuària, iniciant
o seguint converses que mantinguin l’interès.

• Expressar de forma raonada els sentiments, tant els positius com els
negatius, així com fer i acceptar compliments.

• Estar disposats a acceptar les crítiques fonamentades o constructives i a
rebutjar les que no ho siguin.

• Acceptar els seus errors i disculpar-se si és el cas.

Recomanacions per a la relació entre l’assistent personal i l’usuari

• La relació entre l’assistent i l’usuari és laboral i jeràrquica (cap-subaltern) i la persona usuària
és la que adquireix el rol de cap; per tant, ha d’estar regulada sempre a través d’un contracte
legal.

• Tot i que ha de ser cordial, no és una relació d’amistat ni tampoc és un suport psicològic,
afectiu o emocional. Tant l’assistent personal com la persona usuària han de tenir molt clar
quin és el rol de cadascun.

• L’assistència personal ha de ser autogestionada. L’usuari ha de tenir el control directe sobre
el servei i la capacitat d’elecció en tots els seus detalls és de l’usuari.

Cal tenir en compte que els límits de la relació i els rols han de ser clars. Una
relació molt estreta pot implicar una barreja entre els rols laborals i personals,
i afavorir un major nombre d’incidències (incompliment d’horaris, funcions,
acords, etc.). No existeix una recepta per gestionar la relació. L’equilibri entre
la relació entre l’assistent personal i la persona beneficiària forma part d’un
procés d’aprenentatge. En aquest sentit, hi ha grups per fomentar el suport entre
iguals amb possibilitats de reunions grupals d’usuaris i d’assistents personals per
fomentar l’intercanvi d’experiències i el suport entre iguals.

2.5 La intervenció grupal

La intervenció envers els membres d’una unitat de convivència a nivell de grup
pot ser molt variada, depenent del tipus de centre, dels serveis que aquest ofereixi,
del nombre d’usuaris, etc. Per al disseny de la intervenció grupal no existeix una
eina clau (com pot ser el PAI en les intervencions individuals), però en funció
del tipus d’intervenció es poden utilitzar diferents eines. A continuació s’exposen
alguns exemples d’intervenció grupal en una unitat de convivència:
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• Repartiment de les tasques de la llar: la gestió domèstica ha de distribuir-
se de manera equitativa en funció del que cada membre pugui aportar.
Per això, cal fer reunions per organitzar les tasques i també que puguin
expressar opinions i propostes respecte al funcionament d’aquest sistema.
Cal elaborar un document, per exemple un quadrant, on constin les tasques
i qui les durà a terme.

• Tallers formatius en els quals tots o part dels membres del centre puguin
adquirir habilitats diverses, com aprendre a cuinar o a cosir botons, a cuidar
les plantes, etc.

• Organització d’activitats d’oci dintre del centre: a l’interior del centre
es pot disposar d’un espai per a aquestes activitats. També es poden establir
uns horaris i unes normes per evitar conflictes. Per exemple, la televisió es
veurà a la nit, al menjador, després d’haver recollit el sopar, haver-se rentat
les dents i posat el pijama. Potser hi ha un grup que participa d’aquest oci
i altres prefereixen la lectura o anar a una altra sala a jugar a cartes, per
exemple.

• Organització d’activitats fora del centre: mobilitzar un grup de persones
no és una tasca senzilla, perquè s’han de tenir presents molts factors, com
el grau d’autonomia o salut dels membres de la llar, la ràtio professional/u-
suaris, els mitjans de transport als quals es pot accedir, el pressupost de què
es disposi, etc. Cal seguir el criteri d’utilització de serveis comunitaris (la
biblioteca, la piscina municipal, el gimnàs del barri, etc.) sempre que sigui
possible, abans que crear-ne de propis. D’aquesta manera, s’afavoreix la
xarxa de relacions i la conscienciació social envers el col·lectiu.

• Reunions assembleàries: periòdicament cal fer reunions on es puguin
exposar els aspectes positius i els que poden millorar, tant de l’organització
al centre com de les relacions entre els companys, en les quals es permet
que els usuaris puguin fer propostes i peticions als professionals o entre
ells mateixos. Caldria redactar una acta o, com a mínim, anotar els acords
presos, per dur-ne un seguiment. L’ideal seria que se’n poguessin encarregar
ells mateixos, cosa que facilitaria la seva implicació en els propis processos
de convivència i els augmentaria el sentiment d’autonomia.

És necessari que el tècnic en integració social, com a professional d’atenció directa
a les persones, domini tècniques de dinamització grupal, de gestió de conflictes,
d’habilitats socials i de gestió de l’oci; d’aquesta manera, serà més resolutiu i
competent en la tasca exercida en les unitats de convivència.

2.6 Tècniques específiques en la intervenció

Les estratègies i tècniques que s’utilitzin en la intervenció dependran de molts fac-
tors: del tipus d’allotjament, l’estat de salut o grau d’autonomia dels components
del centre i les característiques pròpies del col·lectiu al qual pertanyen, l’equip de
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En relació amb
l’entrevista, vegeu també
el punt “La relació d’ajut”.

professionals (varietat de disciplines i quantitat de professionals), etc. Tenint en
compte tots els factors esmentats, la intervenció respondrà a determinats models
teòrics i estratègies (com l’atenció assistencial versus l’atenció educativa, o la
planificació centrada en el servei versus la planificació centrada en la persona).

En la intervenció es poden utilitzar diverses tècniques. Escollir-ne una o una
altra dependrà de la situació, els objectius, la metodologia, etc. A continuació,
esmentarem les més utilitzades:

• L’entrevista: generalment, associem aquesta tècnica a un despatx, amb una
taula entre usuari i professional. En les unitats de convivència la relació és
molt directa, contínua i extensa en el temps. En termes generals, l’inte-
grador o integradora social tampoc disposarà d’un despatx amb una taula.
Tot i això, cal tenir en compte que l’objectiu prioritari de l’entrevista és
obtenir informació i establir interrelació. Per tant, la tècnica de l’entrevista
(saber plantejar preguntes, saber reformular la informació, saber reconduir
els temes, tenir clar què es pretén amb l’entrevista per arribar a un objectiu
concret, etc.) és aplicable en determinats moments del dia a dia en la
relació amb l’usuari. Tot i això, s’ha d’utilitzar només en aquells moments
en els quals hi hagi un propòsit concret, ja que si no la relació perdria
espontaneïtat.

• L’observació: la unitat de convivència és l’espai idoni per conèixer la
persona tal com és, ja que és on es mostra de manera natural. Les tècniques
d’observació poden ser molt útils per detectar canvis d’estat d’ànim, la
relació entre els companys del centre, quins són els millors moments per
motivar o fer propostes a l’usuari, etc.

• Tècniques documentals: generalment s’apliquen diverses tècniques docu-
mentals abans de l’ingrés de la persona al centre, com per exemple la història
social, l’informe social, el genograma, l’ecomapa, etc. Una vegada dintre
de la unitat de convivència es pot aplicar, a més a més del PAI, el registre,
que serà el document més utilitzat, ja que aporta informació molt valuosa
per dur el seguiment de la persona. El registre també permet compartir la
mateixa informació entre tot el personal professional, especialment en el
canvi de guàrdies i, d’altra banda, també pot aportar informació molt útil
per fer les avaluacions del cas.

També hi ha altres tècniques que es poden aplicar en una unitat de convivència,
però seran altres professionals els que les elaboraran, com per exemple les escales
(d’activitats de la vida diària, de qualitat de vida, de valoració funcional i cognitiva,
etc.) o el mapa de relacions, per plasmar de manera gràfica els membres de la
llar i que serveix per valorar amb més objectivitat situacions relacionals, com per
exemple el conflicte.

A més, es poden utilitzar tècniques de diferents temàtiques com la dinàmica de
grups, de l’oci i temps de lleure; de coaching i PNL (programació neurolingüís-
tica); de gestió de l’estrès (meditació, relaxació, visualitzacions). Cal que el
professional disposi de competències específiques en aquestes modalitats per dur-
les a terme de manera òptima en les unitats de convivència.
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Programes informàtics per gestionar els centres

La gestió dels centres, especialment les residències amb un considerable nombre de
persones ateses, pot ser molt més àgil i eficient amb programes informàtics específics.
Existeixen diferents empreses que ofereixen aquest servei. Per exemple:

• Programa de gestió de centres ResiPlus: es divideix en tres grans àrees: 1. Gestió
de residents (dades personals, història clínica, registres, elaboració i seguiment del PAI,
elaboració d’informes, etc.). 2. Gestió de personal (torns de treball, contractacions i control
d’altes i baixes, etc.). 3. Gestió administrativa (facturació, pagament de rebuts i cobraments,
etc.).

• ADD Informática: desenvolupa programari per a la gestió de centres de gent gran, de centres
de diversitat funcional, de centres de dia i de centres ocupacionals. Està dividit en diferents
àrees (mèdica, atenció directa, de personal tècnic, de proveïdors, econòmica, etc.) i en
cadascuna hi ha unes aplicacions concretes. Per exemple, a l’àrea d’usuaris, entre altres
aspectes, hi consten: història social, història de vida, valoració i pla d’atenció, etc.

Aquests són els més coneguts, però al mercat hi ha més opcions. L’integrador o integradora
social, al llarg de la seva tasca professional, és molt probable que hagi d’utilitzar aquest
tipus de programes informàtics, tot i que la seva funció vagi molt lligada a la relació directa
i escassament burocràtica.

2.7 Pautes d’intervenció directa del tècnic en intervenció social

Una característica de la professió de l’integrador o integradora social és que
treballa de manera molt directa amb l’usuari, la interacció és constant. És per
això que la relació d’ajut i tenir habilitats socials és molt útil per a la intervenció
directa.

2.7.1 La relació d’ajut

La relació d’ajut és aquella mitjançant la qual una primera persona (professional)
proporciona eines a una altra (usuària) perquè pugui entrar en un procés que li
permeti extreure els propis recursos personals per afrontar conflictes i esdevenir
més autònoma.

Bermejo (1996) entén que la relació d’ajut ha de considerar la persona de manera
holística, és a dir, en totes les seves dimensions, que serien les següents: emotiva,
intel·lectual, social, espiritual-religiosa i corporal.

“L’objectiu de la consideració global de la persona és sostenir-la en els moments de
crisi, ajudar-la a sortir de l’estat d’angoixa, a viure-la en clau de relació, o a superar la
culpa, l’aïllament, l’alienació, per conduir-la a la seva pròpia realització amb el màxim de
potencialitats de cadascuna de les seves dimensions.”

J. C. Bermejo (1996). Apuntes de relación de ayuda (pàg. 24).

També considera que, per promoure el canvi en l’ajudat, les actituds de l’ajudant
són tan o més importants que els coneixements tècnics. A continuació, farem una
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El locus de control és un
tret de personalitat proposat

per Rotter i Murly. Es
defineix com la manera com
un subjecte percep l’origen
dels esdeveniments i el seu
comportament. En el locus

intern els esdeveniments
són conseqüència de les

seves accions, és a dir,
l’individu controla la seva
vida. En el locus extern,

els esdeveniments són
conseqüència de l’atzar i,

per tant, són incontrolables.

breu exposició d’actituds i habilitats que Bermejo considera necessàries. Així,
tres actituds bàsiques serien:

• Actitud empàtica: comprensió per captar l’experiència aliena i per fer un
retorn perquè l’altre se senti comprès.

• Acceptació incondicional: confiança i consideració positiva, absència de
judici moralitzant, acollida dels sentiments i cordialitat en el tracte.

• Autenticitat o congruència: mostrar-se com un és, acceptant i mostrant els
propis sentiments.

I les habilitats més importants, segons Bermejo (1996), serien:

• Escolta activa: atenció plena a allò que diu i expressa la persona, evitant
pensaments propis, prejudicis i respostes preestablertes. Suposa “buidar-se”
d’un mateix per centrar-se en les veritables necessitats de l’ajudat.

• Resposta empàtica: reformulació d’allò que l’ajudat comunica (verbal-
ment i de forma no verbal) per verificar si s’ha comprès bé.

• Personalització: posar èmfasi en el locus de control intern, és a dir, que la
persona se centri en ella mateixa com a capaç de dur el control de la seva
situació i no deixar-se portar per circumstàncies externes.

• Confrontació: suposa donar resposta al problema, un cop ha estat explorat.
Es poden oferir diferents alternatives o valorar avantatges i inconvenients o
decidir els primers passos per actuar.

• Altres: assertivitat, saber concretar i ser específic.

En una unitat de convivència, l’integrador/a social interactuarà de manera molt
estreta amb els seus membres. Aquests, com totes les persones, poden passar
per moments difícils. Aplicar les habilitats de relació d’ajuda i, especialment,
mostrar les actituds esmentades anteriorment, és molt útil per ajudar a produir
canvis positius en les persones. De tota manera, requereix una formació molt
específica, que aconsellem per a una excel·lent pràctica professional.

Exposem un exemple d’una situació que pot ocórrer en una llar de persones amb
discapacitat intel·lectual, en la qual intervé un integrador social. En el primer cas
es tracta d’una conversa que no aplica tècniques de la relació d’ajut, mentre que
en el segon cas sí que s’apliquen.

Exemple de conversa en què no s’aplica la relació d’ajut

Integrador social (IS): Hola, Maria. Què fas asseguda al sofà quan és hora de recollir la
taula?

Maria (M) [enfadada]: Ja estic cansada de ser sempre jo qui despara la taula... I la resta
estan fumant a la terrassa!

IS: Dona, no t’enfadis, que no n’hi ha per a tant!

M: I tant, que estic enfadada! Són uns barruts!
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IS: No diguis això dels teus companys. Et recordo que vam acordar que tu despararies la
taula i ells farien altres tasques.

M: Desparar taula és més pesat que escombrar i que treure la pols...

IS: N’estàs segura?

M: És clar que sí! A mes a més, després de dinar tinc ganes de descansar, no de fer feina!

IS: Cridant de males maneres no arreglaràs res, no creus?

M: I què vols que faci, si quan es van decidir les tasques ningú em va escoltar!

IS: I per què no hi vas insistir i vas fer valdre la teva opinió? En aquesta vida s’ha de lluitar
per defensar-se.

M: Són uns espavilats!

IS: No ets justa amb ells, ja que fan la seva feina quan els toca. No creus?

M: M’agrada més escombrar i treure la pols, no és just carregar-me per sempre una tasca
que no m’agrada.

IS: Doncs ves a parlar amb ells i planteja’ls que l’assignació de tasques sigui rotativa, així
hi haurà una repartició justa.

M: Sí, ara mateix aniré a dir-los que a la reunió setmanal plantejaré fer les tasques de
manera rotatòria.

Exemple de conversa en què s’aplica la relació d’ajut

IS: Hola, Maria. Què fas asseguda al sofà quan és hora de recollir la taula?

M [enfadada]: Ja estic cansada de ser sempre jo qui despara la taula... I la resta estan
fumant a la terrassa!

IS: Veig que estàs enfadada perquè a tu et toca desparar la taula i els teus companys
descansen.

M: I tant que estic enfadada! Són uns barruts!

IS: Creus que la teva tasca és més dura que la que els correspon a ells. És així?

M: Desparar taula és més pesat que escombrar i que treure la pols...

IS: Tu la consideres més pesada, no?

M: És clar que sí! A més a més, després de dinar tinc ganes de descansar, no de fer feina!

IS: És normal que et vingui de gust descansar una mica després de dinar. Davant d’aquesta
situació, has pensat fer alguna cosa?

M: I què vols que faci, si quan es van decidir les tasques ningú em va escoltar!

IS: Et va molestar que no et fessin cas...

M: Són uns espavilats!

IS: Creus que s’han aprofitat de tu...

M: M’agrada més escombrar i treure la pols, no és just carregar-me per sempre una tasca
que no m’agrada.

IS: I creus que podries fer-hi alguna cosa?

M: Sí, ara mateix aniré a dir-los que a la reunió setmanal plantejaré fer les tasques de
manera rotatòria.
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Com es pot observar, en el primer exemple la persona es pot sentir jutjada:
l’integrador o integradora social sembla que es posicioni en defensa dels companys
i, a més a més, suggereix el que ha de fer. En el segon exemple, el professional
fa un retorn dels sentiments de la Maria, sense donar-li la raó ni posar-se de part
dels seus companys. No li diu el que ha de fer, però l’ajuda a reflexionar.

2.7.2 Les habilitats socials

Les habilitats socials són aquelles competències personals que ens ajuden a
adaptar-nos a l’entorn social i ens faciliten les relacions amb les persones amb les
quals interactuem. En una unitat de convivència, on les interaccions interpersonals
són molt properes, cal posar en pràctica les habilitats socials de tots aquells que
en formen part, a fi d’aconseguir una relació tan positiva com sigui possible.

Una qüestió prioritària serà l’autoreflexió del mateix integrador social sobre
la utilització d’aquestes habilitats. Seria molt positiu que periòdicament fes una
valoració dels seus punts forts i punts febles, que fes un recordatori d’aquelles
tècniques que havia après i que potser ara té oblidades i que en l’actualitat li caldria
aplicar, que revisés situacions en què potser hauria pogut actuar d’una forma més
adequada... Tots som persones i ningú és infal·lible, per tant, és bo preveure
possibilitats de millora quan calgui, i també valorar quan les nostres respostes
han estat adequades. Aquesta autoavaluació permanent ens ajuda a créixer com a
professionals i com a persones. Les habilitats socials adquirides pel professional
poden ajudar a gestionar millor emocions i relacions amb els altres, en aquest cas,
els usuaris.

Un altre aspecte consisteix a detectar en els usuaris aquelles habilitats socials
que cal mantenir com a punts forts i aquelles altres que caldria reforçar o ensenyar.
Es poden promoure diferents actuacions en aquest sentit:

• Quan la persona actuï correctament, intervenir al moment a fi d’apreciar
la seva actuació. En canvi, si fer-li un comentari (positiu o negatiu) in
situ pogués violentar-la, és recomanable deixar-ho per a una altra ocasió
i posteriorment fer-l’hi en privat.

• Ajudar-la a descobrir els seus punts forts. De vegades, estan latents i ni les
mateixes persones en són conscients. Fer-los aflorar i posar-los en valor,
a més a més, pot augmentar la seva autoestima i apoderar-la per ser més
protagonista de la seva vida.

• Ensenyar-li a reconduir i transformar els punts febles, de manera positiva
i amb respecte, sempre que la persona sigui el principal membre actiu
d’aquest canvi.

El text següent expressa com l’empatia i l’assertivitat, dues habilitats socials molt
relacionades amb la intel·ligència emocional, representen un gran benefici per al
resident, la família d’aquest i el mateix professional:
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“Cal aplicar una generosa dosi d’empatia a totes les relacions amb els residents. Sovint els
pensaments més generalitzats entre les persones que treballen amb gent gran o persones
amb discapacitat psíquica són del tipus: “És que sembla que ho faci expressament”, “Ara no
vol fer aquest exercici per fer-me la punyeta”, “Em critica així perquè sap que em molesta”.
S’estableix una relació de motivació de les conductes dels residents que sempre s’acaben
amb un atac a les persones que en tenen cura. No és ben bé així. En realitat, la gent gran
o les persones amb trastorns cognitius fan o deixen de fer coses, hàbits o conductes per
aconseguir algun benefici per a ells mateixos, no per molestar els altres. Això no vol dir
que en actuar de determinada manera provoquin un perjudici a altres persones, com ara
les que treballen a la residència. És a dir, no actuen contra algú, sinó a favor seu. Per
tant, l’empatia és l’habilitat fonamental per aplicar en aquests casos i aconseguir així un
millor estat emocional. De fet, quan relacionem la conducta dels residents com un atac a
nosaltres, la nostra autoestima en surt perjudicada i les emocions que l’acompanyen són
de tristesa, frustració o ràbia. A més de l’empatia, l’altra gran habilitat que podem aplicar
és l’assertivitat, que ens permet dir que no, i dir que sí, en les contínues relacions amb
els residents. En temes d’higiene, dietes, hàbits, horaris i similars, ser assertiu és una
actitud molt professional i que ens permet estar bé amb nosaltres mateixos. Cal afegir
un altre avantatge, si actuem de manera emocionalment intel·ligent: la creació d’un clima
emocional favorable i relaxat que engreixa, suavitza i millora les nostres relacions amb els
residents. En un clima emocional d’aquest tipus és molt més fàcil comunicar-se, complir
les normes i hàbits, pactar canvis i aprofundir els lligams de confiança, fets necessaris per
a una relació de dependència, com, per exemple, en el cas del treball amb molta gent gran.
[...]

L’empatia també funciona tant amb els familiars com amb els residents. Les famílies no
actuen en contra de ningú, sinó a favor seu. Cal entendre els motius que fan que uns
familiars es comportin d’una manera o d’una altra. Darrere cada persona gran hi ha una
història, i aquesta història, que possiblement desconeixem, explica el model de relació
entre el resident i els seus parents. Recordem que l’empatia no implica estar-hi tu d’acord,
sinó simplement entendre els motius de l’altre i actuar d’acord amb aquesta comprensió.
La conducta assertiva és també una aplicació molt útil en les relacions amb els familiars.
Jo he de defensar els meus drets i dir les meves opinions professionals als familiars amb
respecte, però amb claredat. Cal expressar com estan les coses i informar, i al mateix
temps demanar la seva col·laboració, acceptant que els familiars poden negar-s’hi. També
l’assertivitat és un bon recurs davant les crítiques, acceptant les que siguin certes i negant
aquelles que nosaltres sabem que no ho són. Sempre cal tenir present que els familiars
actuen a favor dels seus interessos i dels interessos dels residents, encara que a nosaltres
ens sembli que no és així.”

M. Güell Barceló (2010). Intel·ligència emocional en l’atenció a persones en centres

residencials (pàg. 68-69).

Aspectes que afavoreixen la convivència en un centre

• Nombre de normes ajustat i coherent. L’existència de moltes normes no ajuda a una millor
convivència.

• Les normes de convivència han de fer-se amb la participació i el consens de les persones
implicades i els professionals, si escau.

• Prioritzar un ambient acollidor, que transmeti sensació de llar.

• Respectar la capacitat de les persones per triar què fer, on i amb qui estar. No s’ha de forçar
una convivència obligada.

• Combinar espais d’ús privat amb espais compartits i activitats en grup.

• Buscar activitats que ajunten les persones que tenen aficions comunes.

• Afavorir el contacte o la presència de persones que viuen al centre evitant la sensació d’estar
veient sempre les mateixes persones.

• L’actitud cordial, agradable, positiva i relaxada dels professionals. Els professionals són els
que en major mesura creen un ambient adequat.

• Crear moments de complicitat amb humor i rialles compartides.
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2.8 Les relacions socials i familiars

Tot i que el nucli primer de relacions entre els individus és la família, també
les amistats, el veïnat o les persones conegudes del barri enriqueixen l’entorn de
l’individu i, per tant, milloren la vida de les persones. És fonamental tenir cura
de l’entorn familiar i social i afavorir les noves relacions. En aquest sentit, és
imprescindible incloure aquest àmbit en el disseny i elaboració del PAI i buscar
estratègies per afavorir i enriquir la vida social de l’usuari.

2.8.1 La relació amb les famílies

Per a la majoria de persones, la família és el seu principal suport. Per tant, en el
procés de disseny, elaboració i implementació del PAI i en el desenvolupament de
les diferents tasques, cal buscar i afavorir-ne la participació, tant si la persona
continua compartint la llar familiar com si assisteix a un centre de dia o viu
en algun altre tipus d’unitat convivencial. Cal que siguem facilitadors del
manteniment de les relacions familiars i de la participació de la família en la vida
de l’usuari.

La participació de les famílies

El tècnic en integració social ha de tenir present la participació de les famílies:

• Afavorint la relació amb les famílies, evitant que aquestes se sentin jutjades o recriminades.

• Sempre que la família i la persona usuària ho acceptin, possibilitant que els familiars prenguin
part en l’atenció.

• Orientant i mediant, des de la prudència, quan hi ha dificultats en la relació amb els familiars.

• Oferint un professional de referència amb el qual mantinguin una relació fluïda.

• Donant suport i orientant la família quan la persona ingressa en un centre. Pot ser un
moment difícil en el qual apareguin sentiments de culpa, inseguretats i inclús tensions entre
els familiars.

• Convidant-los a participar en les activitats.

• Disposant de recursos de participació com associacions de familiars, etc.

2.8.2 Les famílies com a suport a l’autodeterminació

Reconeixent la importància de les famílies, cal intentar que aquestes no ocupin
l’espai de decisió de la persona. Al contrari, cal buscar que siguin un suport per al
desenvolupament de l’autonomia i independència, remarcant la conveniència que
la persona controli la seva vida perquè així es genera benestar i augmenta la qualitat
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de vida. En el cas de persones que tinguin un deteriorament cognitiu important,
hem de transmetre a les famílies que la seva missió és representar-la, prendre les
decisions que ella hauria pres, posant-se en el seu lloc i decidint des dels valors
de la seva vida i preferències. No és senzill: cal ajudar les famílies i orientar-les
en aquesta elaboració, escoltant-les i compartint les nostres observacions.

De vegades, les relacions entre la persona usuària i la seva família no són fàcils.
Unes vegades, per manca d’ajustament a les expectatives que es tenien. Altres
vegades, perquè ja existia una relació complexa. Cal tenir en compte que, en
la història de les persones, els seus afectes i les relacions es construeixen o es
deterioren durant tota la vida. El nostre paper ha de ser escoltar, facilitar i en la
mesura del possible, mediar. Sense jutjar, sense prendre partit i buscar culpables.
Es tracta d’entendre les relacions dels uns i els altres i, si és possible, oferir
oportunitats de consens i trobada.

Algunes pautes per facilitar les relacions amb les famílies

• Estimular el contacte entre la persona usuària i la seva família, sempre que això no sigui
contraproduent o vagi en contra de la voluntat de la persona.

• No encoratjar recriminacions de qualsevol de les parts: cal escoltar i orientar des d’un
enfocament pràctic i positiu.

• Cercar activitats conjuntes entre l’usuari i la família que facilitin trobades agradables.

• Mediar en les dificultats en la relació entre la persona usuària i la seva família, ajustant
expectatives i afavorint la comprensió.

• Estimular la presència i col·laboració familiar, respectant el seu ritme, les seves decisions i el
seu grau d’implicació.

2.8.3 Altres relacions socials

Mantenir les amistats ajuda les persones a sentir-se millor. Conservar les relacions
que han format part de la seva vida, d’amistat o proximitat, fa que la persona senti
que continua connectada al món i, en concret, al seu món, i es contribueix que se
senti més estimada i més viva.

En el cas de les persones grans, progressivament es van perdent persones esti-
mades. Aquesta és una de les coses que a les persones grans els produeix més
tristesa. En aquests casos, és important escoltar des de l’empatia, deixant temps
per a l’evocació i posant de relleu que els bons records ens continuen acompanyant
tot i que la persona falti.

D’altra banda, cal animar els usuaris i facilitar que puguin conèixer altres persones
i potser trobar noves amistats.

Com afavorir el manteniment de les relacions socials

• Animar els usuaris a mantenir contacte amb les amistats i persones conegudes fent servir
mitjans diversos (telèfon, carta, internet...).
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• Aprofitar les oportunitats quotidianes per tal que reprenguin alguns contactes.

• Donar suport per tal que puguin visitar les seves amistats i segueixin amb les seves rutines
de caràcter social (centre social, parcs i altres llocs de trobada).

• Si viuen en un centre, facilitar que amistats i persones conegudes els visitin i coneguin on
viuen, acollir-les i fer tot el possible per tal que es trobin com a casa.

• Atendre als signes d’afinitat entre persones i afavorir que passin estones juntes.

• Respectar els ritmes i negatives de les persones a tenir companyia o no.

Tot i que en situacions de dependència augmenta el risc d’aïllament, necessitar
ajut no implica renunciar a noves relacions. Per tant, és important animar i donar
suport a establir noves relacions. Associar-se o assistir a centres socials o culturals
en els quals, a banda d’aprendre coses noves, es poden conèixer altres persones, és
una bona opció. Cal informar les persones sobre els recursos que tenen a l’abast i
animar-les, ja que de vegades costa trencar la rutina.

Relacionar-se amb persones d’edat i circumstàncies similars és positiu, ja que
permet compartir vivències i inquietuds comunes, però també és important
ampliar les oportunitats i facilitar la relació amb persones de diferents edats
o que viuen diverses circumstàncies. Joves, nens, associacions, grups amb
dificultats d’exclusió social, etc., aporten una mirada complementària de la vida.
Són contextos que faciliten l’intercanvi de vivències. Aquest tipus de trobades
són oportunitats per organitzar activitats que permeten desenvolupar diferents
capacitats personals, i fins i tot noves amistats.

Avantatges de participar en activitats amb altres grups

• Faciliten el coneixement mutu de noves realitats i, amb això, el creixement personal.

• Faciliten l’intercanvi de vivències.

• Contribueixen a trencar estereotips i eliminar temors.

• Ajuden a ampliar els contactes i possibles suports.

• Ajuden que la comunitat tingui una imatge més positiva i ajustada a la realitat dels usuaris.

• Afavoreixen el desenvolupament de recursos i capacitats personals.

2.8.4 Les relacions sexuals

Les persones necessitem expressar i rebre afecte. Una manera de demostrar aquest
afecte són les relacions sexuals, aquesta és una dimensió que forma part dels éssers
humans.

La sexualitat en les persones amb diversitat funcional i persones grans encara és
un tema tabú, no se’n parla. Hi ha qui encara pensa que els desitjos i necessitats
de caràcter sexual no tenen cabuda a la vida d’aquestes persones. La realitat és
que el desig sexual existeix en ells, tot i que la resposta i la manera de viure els
seus afectes i la seva sexualitat en alguns casos pot ser diferent. Cal respectar el
seu ritme i la seva manera d’estimar.
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Actuacions dels centres i els seus professionals per tal de respectar les necessitats
afectivosexuals

• Normalitzar, sensibilitzar, formar, augmentar la tolerància del centre, i en general de la
societat, en aquest àmbit.

• Guardar discreció i confidencialitat respecte a la intimitat de les persones.

• Mantenir el respecte. Evitar que les persones puguin sentir-se malament o ser ridiculitzades.

• Respectar i normalitzar les diferents orientacions sexuals.

• Protegir les persones indefenses de l’abús per part dels altres.

Actuacions dels centres i els seus professionals per protegir els usuaris de l’abús
per part dels altres

• Valorar la competència de la persona per acceptar les relacions afectivosexuals.

• Observar si la relació causa benestar a la persona.

• Prevenir les situacions d’abús.

• Si tenim dubtes, consultar-los a un comitè d’ètica assistencial.
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3. Seguiment de la intervenció en les unitats de convivència

La programació de la intervenció i el seu disseny es componen de diferents parts:

1. Coneixement del cas (valoració integral de la persona usuària).

2. Establiment d’una proposta de treball (PAI).

3. Implementació o execució del pla dissenyat.

4. Avaluació.

Si bé per a un professional d’atenció directa el més important és la intervenció,
cal tenir en compte que totes les etapes són imprescindibles perquè aquesta
intervenció sigui eficient. Sense conèixer la persona, la intervenció no seria
adequada; sense un pla de treball o una programació, no hi hauria uns objectius
clars, ni un ordre; sense una avaluació, desconeixeríem aquells elements o factors
que han estat efectius i aquells altres que caldria modificar, per tornar a plantejar
el cicle.

La fase d’avaluació necessita un seguiment, és a dir, que mentre s’executa es va
comprovant si es fa segons s’havia programat i, si cal, s’hi han d’ajustar canvis.
Com podem veure, el seguiment és indispensable.

3.1 El procés de supervisió i seguiment

La unitat de convivència és un recurs que dona resposta a les necessitats de les
persones, mitjançant programes i actuacions professionals. És un servei que
consta de diferents programes i activitats que queden reflectits en el PAI. És
imprescindible dur a terme una tasca de supervisió i seguiment de tots aquells
àmbits importants de la vida de la persona (sanitari, psicosocial i afectiu, d’oci,
etc.).

La supervisió suposa la revisió de les actuacions per tal de determinar la
correcta realització i l’adequació de les actuacions proposades i, per tant, el
correcte progrés de la tasca.

És freqüent que els termes supervisió i seguiment s’utilitzin com a sinònims.
Entrant en terreny tècnic, caldria establir matisos. Així, la supervisió consisteix
a analitzar si es duu a terme allò que estava programat mentre es porta a terme
la intervenció (d’un servei, projecte, activitats o PAI); per exemple, com es van
obtenint els resultats, si s’acompleixen els terminis, si la despesa es va ajustant al
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pressupost, etc. El seguiment fa referència al conjunt de tècniques que permeten
el control (documents, entrevistes, reunions, etc.). Dins del cicle de la planificació
(d’un servei, d’un programa, d’un projecte, d’unes activitats o d’un PAI), la
supervisió i seguiment se situen a la fase d’execució o implementació. Al mateix
temps, també van molt lligats a l’avaluació contínua.

La supervisió proporciona informació útil per:

• Analitzar el desenvolupament del projecte.

• Comprovar l’acompliment de les tasques establertes: si s’apliquen correctament i si es fan en
el moment correcte.

• Identificar possibles dificultats en l’aplicació del pla de treball.

• Determinar si la manera en la qual s’ha planificat el projecte és l’adequada.

• Comprovar la correcta evolució de l’usuari.

• Servir de punt d’inici per a noves actuacions o reajustaments.

Considerant la supervisió com un tipus d’avaluació, és necessària una planificació
prèvia, l’establiment d’uns protocols amb indicadors ajustats. Els recursos que
es fan servir per a la supervisió són: revisió dels registres; observació del
desenvolupament de les tasques i, en general, de la relació que s’estableix entre
professional i usuari; qüestionaris de satisfacció, i reunions de coordinació.

La supervisió implica comunicar les conclusions en el marc del seguiment i
valoració per incloure-les en la posterior presa de decisions. Per tant, la supervisió
és imprescindible en la planificació i implementació del pla de treball.

A partir de la supervisió i el seguiment, lligats a l’avaluació contínua, es poden
detectar desviacions respecte a allò que s’havia planificat, cosa que implica haver
de fer modificacions. En funció del propòsit de canvi, podem diferenciar entre:

• Adaptacions: cal adequar-se a les característiques de la nova situació. Per
exemple, una persona amb discapacitat intel·lectual que és en una llar amb
suport té en el PAI, com a una de les activitats, assistir a les activitats de
lectura setmanals que organitza la biblioteca municipal. Es dona el cas,
però, que la seva psicòloga ha de fer un canvi d’horaris i l’únic dia que li
pot donar visita setmanal coincideix amb l’activitat de la biblioteca. L’equip
de la llar prioritza la visita d’atenció psicològica i llavors fa l’adaptació al
PAI, traient-ne l’activitat de la biblioteca.

• Millores: consisteix a ampliar les funcionalitats o prestacions del servei o
projecte. Seguint amb la mateixa llar residència que en l’exemple anterior,
imaginem que la llar amb suport rep la proposta de comptar amb la presència
d’una estudiant anglesa, en pràctiques d’Erasmus, durant un any. El centre
aprofita l’ocasió per introduir un programa d’aprenentatge d’anglès, cosa
que no estava programada en un principi.

• Correccions: canvis introduïts perquè s’ha detectat un error en allò que
s’havia programat. Per exemple, en un PAI es proposa un menú estàndard
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Pot resultar xocant que una
normativa utilitzi el terme
disminució. Hem de tenir en
compte que no és fins a
l’aprovació de la Llei de
Serveis Socials (2007) i
l’aprovació de la Cartera de
Serveis Socials (2010) que
el terme discapacitat passa
a substituir antigues
denominacions com
disminució o minusvalidesa,
ja en desús en el llenguatge
tècnic.

per a la persona usuària; es tenia coneixement que la persona era celíaca,
però en el moment d’elaborar el PAI es va passar per alt i el personal de
cuina no tenia informació que li havia de proporcionar una dieta sense
gluten. Després d’un primer ensurt, es detecta l’error i es corregeix el PAI
i, conseqüentment, el corresponent menú.

En un centre, és l’equip interprofessional qui duu el control i seguiment de la
persona usuària, però cal que estigui clarament establert qui té la responsabilitat
de dur-ho a terme en cada moment. Si no, pot succeir que o bé hi hagi solapaments
de feina o, al contrari, aquesta quedi sense fer. Són els protocols els que indiquen
a qui correspon fer l’enregistrament.

3.2 Els protocols i els registres

Com que l’atenció a l’usuari es fa en equip, cal establir els procediments que ha de
seguir tothom i, per altra banda, cal deixar constància de les actuacions portades
a terme. Per tal de respondre a aquestes necessitats, és imprescindible crear i fer
servir els protocols i els registres.

Un protocol és un document que concreta per escrit els passos que s’han
de seguir per dur a terme un procediment de forma correcta, de manera que
cada professional sàpiga com actuar en tot moment.
Un registre és el document en el qual es deixa constància per escrit de la
feina realitzada, amb la identificació del treballador que l’ha feta.

Al Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials, modificat pel Decret 176/2000, s’indica que els protocols i registres “han
de ser pràctics per a tots i s’han d’adaptar a les necessitats i costums de cada centre,
dels usuaris i del mateix equip de professionals [...]. L’equip interdisciplinari
ha d’elaborar els seus propis models, que han de ser dinàmics i adaptats a les
característiques del moment concret en què es troba el centre i efectuar una
avaluació, canvi i/o millora periòdics”. A més, també indica que el centre ha de
disposar d’un espai per a l’equip de treball on els professionals tinguin sempre a
l’abast:

1. Els protocols del seu àmbit de treball.

2. Els registres de les atencions efectuades, amb una constància diària de
l’actuació (ha de signar el treballador que ha fet l’atenció el mateix dia que
l’ha feta).

El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials, modificat pel Decret 176/2000, estableix quins són els protocols i els
registres mínims dels quals han de disposar els centres residencials assistits, els
centres de dia i les llars residència per a gent gran i persones amb disminució.
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Altres tipus d’unitats de convivència apliquen aquesta normativa (per exemple, en
els recursos residencials per a persones afectades per VIH/sida amb dificultats per
a la inclusió social, tal com consta en el seu manual de bones pràctiques, de 2010).

Així, en l’article 18.10, respecte als centres residencials i centres de dia, exposa
que els protocols mínims han de ser els següents:

• Acollida i adaptació.

• Incontinències.

• Caigudes.

• Contencions.

• Lesions per pressió.

• Higiene.

• Administració i medicació.

I també exposa quins han de ser els registres mínims en aquests centres:

• Registre de residents amb incontinència d’esfínters i mesura o dispositiu
idoni per a la seva correcta atenció.

• Registre de residents amb lesions per pressió, amb indicació de la causa
originària, el tractament, la data d’aparició i la data de curació.

• Registre actualitzat de caigudes dels residents, amb indicació de les
circumstàncies i sistemes de prevenció establerts.

• Registre actualitzat de residents que requereixen mesures de contenció,
amb indicació de la mesura més idònia per dur-la a terme, prèvia prescripció
mèdica, amb indicació de la durada i pautes de mobilització.

• Registre actualitzat de les activitats adreçades al manteniment de la
higiene personal dels residents.

• Registre de medicació que ha de prendre l’usuari, amb constància de la
persona que l’administra.

• Registre del seguiment de la participació dels usuaris en el programa
d’activitats, on consti el nom dels usuaris que hi participin.

Els serveis de llar residència (article 18.11) han de disposar, com a mínim, dels
protocols següents:

• Acollida i adaptació.

• Higiene.

• Administració de medicació.
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I els registres següents:

• Higiene personal.

• Administració de medicació.

• Participació dels usuaris en el programa d’activitats.

Aquesta relació de protocols i registres són els mínims exigibles en els tipus de
centres (residències, centres de dia i llars residència) i per a un perfil d’usuaris
(gent gran i persones amb discapacitat), però la llista pot ampliar-se. Per exemple,
els protocols recomanats per a residències per a persones amb disminució física,
des del punt de vista organitzatiu, són els següents (Hilarión, 2010):

• Normes eticoprofessionals.

• Protocol d’atenció a la diversitat.

• Protocol de gestió de queixes, suggeriments i reclamacions.

• Protocol del programa de voluntariat.

• Protocol de funcionament de l’equip interdisciplinari.

• Protocol de promoció i implicació en els serveis de la comunitat.

Un altre exemple serien els protocols mínims recomanats de què han de disposar
les comunitats terapèutiques i els pisos amb suport per a persones amb drogode-
pendències. Són els següents (Hilarión, 2009, pàg. 64):

• Funcionament de les activitats diàries desenvolupades en el dispositiu.

• Elaboració i seguiment del PTI (pla de tractament individualitzat).

• Intervencions socioeducatives.

• Intervencions en situació de crisi (agitació, quadres de privació, entre
d’altres).

• Intervencions en cas d’emergències (aturada cardiorespiratòria, crisis con-
vulsives, lipotímies, etc.).

• Intervencions en cas de gestió d’incidents (intent de suïcidi, risc social,
mesures penals, fugides, etc.).

Com es pot observar, la diversitat de registres i protocols depèn de la normativa i
de les necessitats de cada centre. És important que els tècnics en integració social
coneguin els protocols i els registres dels centres on treballen o, com a mínim,
aquells que fan referència a aquells aspectes que tenen relació amb la seva tasca
professional.

Cal que cada centre estableixi quins protocols són necessaris en el seu centre
per donar un servei de qualitat. S’ha d’establir com serà el procés d’elaboració
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d’aquests protocols i com se’n farà la implantació en el centre (vegeu figura ??).
Finalment, s’ha de determinar com s’efectuarà el registre de les actuacions dels
professionals.

Tanmateix, des de les inspeccions s’estableixen els mínims d’un protocol, que ha
de respondre a les següents preguntes:

• Què?: respon a un objectiu genèric (per exemple, atenció de qualitat) i a
objectius específics.

• Qui?: la població a qui va dirigit i els professionals implicats.

• Com?: l’actuació (com s’ha de fer, metodologia...).

• Quan?: la temporització (calendari, horari...).

• Amb què?: material i altres recursos.

Taula 3.1. Esquema per elaborar un protocol

Descripció Nom del protocol

Definició Concretar la tasca que es vol sistematitzar.

Objectius Explicar quina és la finalitat del protocol (prevenció, tractament o actuació amb els usuaris).

Població a qui va dirigit Determinar si és un protocol adreçat a tothom o és individual.

Professionals implicats Indicar quins professionals actuaran per a l’aplicació del protocol

Descripció de l’actuació Indicar els passos que s’han de seguir de manera seqüenciada. Si el protocol és de prevenció, cal fer referència al
sistema utilitzat per detectar el resident de risc (per exemple, en protocols de lesions per pressió, incontinència...).
Caldrà també esmentar les mesures de prevenció i tractament o actuació dels professionals. A més, ha de constar de
forma explícita quin professional és responsable de cada etapa del procés, segons l’organigrama del centre.

Registres Indicar quins registres es faran servir en cadascuna de les accions previstes.

Elaboració i vigència Fer-hi constar la data de realització, els professionals que l’han elaborat, la vigència del protocol, la data prevista de
valoració de la implementació i la signatura dels professionals que l’han elaborat.

Data de revisió i signatura La revisió es durà a terme en la data prevista o abans, si es creu convenient. Cal que hi consti quins professionals
l’han revisat (tant si hi ha modificacions com si no n’hi ha), data i signatura.

Font: Basat en el document lliurat pels inspectors de serveis socials de la Generalitat de Catalunya a les residències

També hi ha altres aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’elaborar i implantar
un protocol:

• Cal que el centre estandarditzi el model i procediment per a l’elaboració
dels protocols, tant pel que fa al format com en l’estructura.

• En l’elaboració dels protocols cal que hi estiguin implicats els professionals
encarregats d’aplicar-lo. Per a l’aprovació final és necessària la participació
de tot l’equip interdisciplinari i la direcció del centre.

• S’ha d’establir com se’n farà la implantació al centre. S’ha de donar el
màxim d’informació sobre el nou procediment als professionals implicats
en l’aplicació del protocol i posar a la seva disposició una còpia escrita del
document. Cal explicar-ne clarament el contingut i, si escau, organitzar
sessions d’informació i sessions pràctiques.
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• Si s’ha utilitzat bibliografia per elaborar-lo, es farà constar al final del
protocol.

El format del protocol pot ser divers: redactat, en una fitxa, en forma d’algoritme,
etc. Aquest darrer utilitza el diagrama de flux de manera que especifica els passos
del procés de forma esquemàtica i gràfica; aquests se solen penjar en els indrets
on es desenvolupa l’activitat, per recordar i facilitar la feina als professionals.

El procediment d’implantació d’un protocol és el següent:

• Difusió: explicar el contingut del nou protocol a tots els professionals que
en algun moment el poden haver de fer servir i lliurar-los-en una còpia.

• Seguiment: s’ha de seguir l’aplicació del protocol fins que estigui consoli-
dat en el treball habitual dels professionals.

• Avaluació: la revisió del protocol es farà al cap de tres anys o, si és necessari,
abans.

Les taules taula 3.2, taula 3.3 i taula 3.4 donen alguns exemples de protocols
previstos per a diferents àmbits d’actuació.

Taula 3.2. Protocol d’atenció a les incontinències

Descripció Protocol d’atenció d’incontinències

Definició Conjunt d’actuacions que es realitzen des del centre, mitjançant el contacte directe amb la persona proposada
i/o representant, per afavorir l’ingrés en condicions òptimes.

Objectius Establir els passos que cal seguir perquè els usuaris del centre siguin atesos correctament, amb activitats de
prevenció, detecció i millora de les incontinències.
Mantenir el resident sec i net per evitar lesions cutànies.
Reconèixer possibles incontinències reversibles i tractar cada resident amb el mètode més idoni.

Població a qui va dirigit El 100% dels residents. Activitats de prevenció per als continents. Activitats de millora per als incontinents.

Professionals implicats El personal d’atenció directa dels diferents torns, diplomats en infermeria, auxiliars i vetlladors.

Descripció de l’actuació Descriure per ordre els passos a seguir i tenir cura de:
Respectar sempre la intimitat del resident: en el canvi de bolquer, en la seva higiene.
Valorar els hàbits d’eliminació de cada resident.
Mantenir una correcta higiene de la pell de la zona.
Utilitzar adequadament el mètode adoptat: educació vesical, bolquers, sondes vesicals.
Fer constar de forma explícita quin professional és el responsable en cada etapa del procés, segons
l’organigrama.

Registres Registre 5 Incontinències

Elaboració i vigència Elaborat per l’equip d’infermeria amb el vistiplau del treballador social i la direcció.
Data l’elaboració: XX/XX/XXXX
Signatura

Font: Elaborat a partir del document lliurat pels inspectors de serveis socials de la Generalitat de Catalunya a les residències
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Taula 3.3. Protocol de preingrés

Descripció Protocol de preingrés

Definició Conjunt d’actuacions que es realitzen des del centre, mitjançant el contacte directe amb la persona proposada
i/o representant, per afavorir l’ingrés en condicions òptimes.

Objectius Propiciar el coneixement mutu i l’intercanvi de documentació.
Oferir un canal de comunicació clar entre el centre i la persona usuària, la seva família, referent o representant
legal.
Informar sobre les característiques i funcionament del centre.
Facilitar la presa de decisions per part de la persona usuària o el seu representant legal.
Minimitzar possibles efectes adversos de l’ingrés (canvi de domicili, entorn relacional).

Població a qui va dirigit El protocol s’adreça a la persona usuària, el seu representant legal i familiars i/o referent, així com als
professionals que intervenen en alguna de les actuacions que es porten a terme durant la fase de preingrés.

Professionals implicats Direcció del centre o persona designada per la direcció. Les actuacions en cada fase del procés corresponen
als professionals de les categories implicades en l’execució d’aquestes actuacions.

Descripció de l’actuació Contacte telefònic
Entrevista
Planificació de l’assistència
Establir data d’ingrés

Registres Registre 1 Contacte telefònic
Registre 2 Entrevista

Elaboració i vigència Elaborat pel treballador social amb el vistiplau de la direcció.
Data d’elaboració: XX/XX/XXXX
Signatura

Font: Elaborat a partir del document lliurat pels inspectors de serveis socials de la Generalitat de Catalunya a les residències

Taula 3.4. Protocol d’adaptació

Descripció Protocol d’adaptació

Definició Conjunt d’actuacions encaminades a completar un període d’ajustament convivencial de la persona usuària i
els seus familiars al nou entorn (el centre, amb les seves característiques i funcionament, i els seus
professionals). S’inicia després de l’ingrés i s’estén als tres primers mesos d’estada al centre.

Objectius Fer l’avaluació de necessitats i informar dels resultats la persona usuària o el seu representant legal.
Amb les dades aportades per l’avaluació, s’elaborarà el pla d’atenció individualitzat (PAI).
Avaluar l’adaptació de la persona usuària al centre.

Població a qui va dirigit El protocol s’adreça a la persona usuària, el seu representant legal i familiars i/o referent, així com als
professionals que hi intervenen.

Professionals implicats Direcció del centre o persona designada per la direcció. Les actuacions en cada fase del procés corresponen
als professionals de les categories implicades en l’execució de les actuacions.

Descripció de l’actuació Atenció a l’usuari a partir del pla d’atencions inicials.
Avaluació de les necessitats.
Elaboració del PAI.
Avaluació del període d’adaptació.

Registres Registre 4 d’observació inicial.
Registre 6 d’avaluació del període d’adaptació.

Elaboració i vigència Elaborat per l’equip multidisciplinari amb el vistiplau de la direcció.
Data d’elaboració: XX/XX/XXXX
Signatura

Font: Elaborat a partir del document lliurat pels inspectors de serveis socials de la Generalitat de Catalunya a les residències

Per fer el seguiment dels protocols, cal dur registres. El contingut mínim que es
demana en el registre relacionat amb el protocol d’incontinències és:

1. Identificació de l’usuari.
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2. Calendari i horari.

3. Identificació de qui efectua el canvi de bolquer, de sonda vesical, de
col·lector, etc., o de qui fa l’educació vesical.

En forma de registre, podria quedar com mostra la figura figura 3.1:

Figura 3.1. Exemple de registre diari d’incontinències

Font: Elaborat a partir del document lliurat pels inspectors de serveis socials de la Generalitat de Catalunya a les residències

El centre ha de disposar d’un espai per a l’equip de treball on els professionals
tinguin sempre a l’abast:

• Els protocols del seu àmbit de treball.

• Els registres de les atencions efectuades, amb una constància diària de
l’actuació (ha de signar el treballador que ha fet l’atenció el mateix dia que
l’ha feta).

• El PAI de cada usuari per tal d’anar revisant els objectius i activitats con-
cretes a fer; es recomana disposar d’un annex d’incidències i consideracions
oportunes per a la millora del servei.

3.3 L’avaluació

Segons E. Ander-Egg (1982), l’avaluació és la comparació o constatació que
resulta de confrontar allò que s’ha fet (allò realitzat) amb allò que es volia fer
(objectius i fites proposats), investigant també per què ha ocorregut el que ha
ocorregut (els factors que han influït en els resultats); no solament té per finalitat
o objectiu constatar els resultats obtinguts, sinó també proposar les correccions o
ajustos necessaris, de manera que contribueix a la presa de decisions a propòsit de
com continuar.
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L’avaluació és un procés de valoració crítica sobre l’eficàcia i l’eficiència dels
objectius, els recursos, la metodologia, les pràctiques, les activitats i les tècniques,
amb la finalitat d’orientar i reorientar les accions futures.

Aquest procés ha de ser integral, és a dir, cal avaluar cadascuna de les fases del
procés i de les parts del pla: si la fase de valoració i diagnòstic és encertada, si
la planificació s’ha fet correctament, si s’han assolit els objectius, si els recursos
s’han fet servir adequadament, etc.

3.3.1 Moment i seqüència de les activitats d’avaluació

Atenent a un criteri temporal, hi ha tres tipus d’avaluació:

• Avaluació inicial: és aquella que es realitza a l’inici de la intervenció, a
fi de conèixer la realitat i elaborar-ne un diagnòstic. En el cas d’un PAI,
l’objectiu de l’avaluació inicial és conèixer la persona usuària.

• Avaluació processal: és aquella que es desenvolupa durant la realització
d’un programa o servei. També s’anomena avaluació de seguiment o de
procés, o formativa.

• Avaluació final: és aquella que es duu a terme quan s’ha conclòs el
programa o servei, o el termini d’una etapa, i se’n valoren els resultats.
També s’anomena avaluació d’impacte, final, sumativa o de resultats.

Prèviament a l’avaluació, és important:

1. Determinar els elements que s’avaluaran: cal establir-ho de manera explíci-
ta, no es pot deixar a la improvisació.

2. Determinació dels mitjans: usualment s’estableixen indicadors d’avalua-
ció, els quals en moltes ocasions no poden respondre’s directament; és
llavors quan cal utilitzar tècniques i procediments de recollida d’informació
que després permetin aportar les dades necessàries relatives als indicadors
d’avaluació. Poden ser registres, taules d’observació, entrevistes, qüestiona-
ris, etc.

Aquests dos apartats es resolen a la fase de planificació, entesa aquesta en sentit
ampli, perquè ens podem referir a la d’un servei, d’un projecte, d’activitats o d’un
PAI.

Tot allò que està relacionat amb una unitat de convivència és susceptible d’ésser
avaluat. Com més elements s’avaluïn, més oportunitats de millora hi haurà. Entre
els relacionats amb el centre i els serveis i activitats que aquest ofereix, els més
importants són:

• Els objectius: els objectius generals del centre i si s’han marcat objectius
anuals o semestrals.
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• Estructura organitzativa: l’edifici (si ofereix les condicions més ade-
quades a les necessitats dels residents), horaris marc (si caldria fer-hi
ajustos), els recursos, el perfil professional (ràtio de professionals, el tipus
de formació que han de tenir, nombre d’hores laborals de cadascun...), el
tipus d’alimentació, la documentació que s’utilitza, etc.

• La relació interpersonal (professionals-usuaris, professionals-
professionals, usuaris-usuaris).

• La gestió econòmica.

• Els protocols. Cal tenir en compte que hi ha centres que avaluen els
protocols de manera independent i en un temps més espaiat (cada dos o
tres anys).

• Les activitats que es realitzen en la unitat de convivència.

D’altra banda, també s’ha d’avaluar el PAI (pla d’atenció individualitzat) de cada
usuari. Aquest pla té entitat pròpia: cadascun s’avalua en funció de tot allò
que s’ha programat, i té un tempo que pot ser diferent a l’avaluació de la resta
d’elements.

La responsabilitat de fer una avaluació global del centre recau sobre la direcció
i, des d’aquest nivell, aquesta pot donar més o menys grau de participació als
diferents professionals i usuaris. És en el PAI i en les activitats on els tècnics o
tècniques en integració social (TIS), com a professionals d’atenció directa a les
persones, tenen un paper més actiu en l’avaluació.

Independentment d’allò que s’avaluï, hi ha d’haver una seqüència en les activitats
d’avaluació, que es poden resumir en els punts següents:

1. Recopilació de la informació i buidatge de tots aquells instruments que ens
serveixen per dur a terme l’avaluació (registres, entrevistes, qüestionaris...)
per passar aquesta informació a dades mesurables: els indicadors d’avalu-
ació. Pot ser molt útil utilitzar gràfics i taules que pugui veure l’equip que
dugui a terme l’avaluació.

2. Anàlisi dels resultats: la duran a terme els professionals prèviament
assignats per a aquesta tasca. Si es tracta d’una residència, es pot fer per
àrees (per exemple, àrea de personal sanitari, àrea de personal administratiu,
àrea de personal psicosocial...). En una unitat de convivència a més petita
escala, com per exemple en un pis, on el nombre de personal és reduït, es
recomana que es reuneixi tot l’equip professional per fer l’anàlisi. Cal la
participació dels assistents per interpretar els resultats obtinguts i recollir-
los per escrit, de manera que reflecteixin el consens de tots els punts de vista.
Probablement, però, d’aquesta reunió no en sorgirà el resultat definitiu,
perquè s’hauran de revisar la redacció, l’estil o el format.

3. Adopció de les propostes de millora: cal redactar les propostes de millora.
La decisió de quines adoptar no sempre dependrà de l’àrea d’on provinguin.
Per exemple, una proposta de millora de la qualitat de benestar dels residents
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podria ser adquirir un aparell d’aire condicionat, però la decisió de comprar-
lo (o no) dependrà de direcció, perquè hi ha el condicionant econòmic;
probablement es tracta d’una proposta compartida tant pel personal del
centre com pels usuaris i l’equip de direcció, però potser ha de quedar
ajornada perquè cal atendre abans altres prioritats.

El resultat final d’aquest procés ha de quedar reflectit de manera explícita: en els
documents escrits (si s’ha de canviar un protocol, o els objectius, les quantitats
d’un pressupost...) i en la pràctica diària (s’aplicarà allò acordat en el protocol,
s’adquirirà aquell material que s’ha decidit comprar, etc.).

3.3.2 L’avaluació com a instrument útil en la presa de decisions

Si bé l’avaluació no sempre ha tingut una consideració positiva, perquè alguns
professionals la perceben com un sistema de control i fiscalització de la feina,
en els últims temps s’està incrementant la cultura avaluativa perquè la utilitat de
l’avaluació ha quedat acreditada.

Cada vegada més s’està democratitzant el procés d’avaluació, en el sentit que hi
participen professionals de diferents nivells (no només els de titulacions superiors
o de més responsabilitat) i també els perceptors dels serveis de les unitats de
convivència. Els beneficis que aporta aquesta avaluació participativa són, d’una
banda, la riquesa de matisos en el resultat i, d’altra banda, la capacitat de decisió
que confereix a les persones receptores del servei i als professionals que els atenen.

El resultat de l’avaluació està lligat a la presa de decisions: aporta informació que
serveix per debatre l’elecció de la consegüent proposta.

Exemple d’avaluació i presa de decisions

En un CRAE es duu a terme un programa específic d’habilitats socials, durant dos mesos,
i en l’avaluació surt com a resultat que hi ha hagut canvis positius en la interacció entre els
nens i adolescents (menys baralles, més facilitat en la resolució de conflictes, més nombre
de peticions d’allò que necessiten de forma assertiva, etc.). Per tant, l’avaluació aporta com
a informació que aquest programa ha estat beneficiós i eficaç.

La presa de decisions se situa en un estadi posterior: a partir d’aquest resultat, comença
una altra fase que consisteix a decidir les possibilitats que se’n derivarien. Podrien ser
diverses: finalitzar el programa perquè ja s’han aconseguit els objectius, mantenir-lo més
temps per millorar-ne els resultats, aplicar el mateix programa en un altre CRAE, proposar
un programa similar atesa la bona receptivitat dels infants i adolescents, etc.

La decisions que es prenen depenen també d’altres informacions que també han
aparegut en l’avaluació, perquè hi pot haver diversos factors que han de ser presos
en consideració. Seguint amb l’exemple anterior, n’imaginem uns quants: si hi ha
pressupost per continuar o no amb el programa, si el temps i l’esforç professional
han suposat un detriment respecte a altres activitats que també cal dur a terme, si
els mateixos infants i adolescents han demanat explícitament continuar-lo, etc.

En la presa de decisions, doncs, la informació interrelacionada que sorgeix de
l’avaluació és necessària i útil per a la reprogramació del servei, dels programes
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o activitats que aquest ofereix, del PAI (que en definitiva és una programació a
escala individual) i, també, dels protocols.

La comunicació és un element clau en l’avaluació, així ho reconeix l’Administra-
ció:

Comunicació

• “Els resultats de l’avaluació es comuniquen als agents implicats i se’n realitza una anàlisi
conjunta que constituirà la base de la propera planificació.

• Tots els agents implicats en la prestació dels serveis han de ser part activa d’aquest procés i
n’han de comunicar la planificació i l’avaluació als ens locals corresponents.

• La comunicació a tots els agents implicats és un element clau per tal de garantir que tots ells
disposin d’informació de qualitat i actualitzada que permeti analitzar les dades i avançar en el
desenvolupament del sistema.

• La comunicació també és necessària per promoure el desenvolupament de metodologies
innovadores en l’abordatge de les necessitats existents o de programes preventius i
comunitaris; en definitiva, per compartir la informació i adquirir així nous coneixements.”

Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família (2015). Model de

serveis socials bàsics de Catalunya (pàg. 38).

3.3.3 L’avaluació de la intervenció

Un dels elements que cal avaluar és si la intervenció que es duu a terme seguint
el PAI és efectiva. Si no ho és, haurem de plantejar una revisió del document per
resoldre les insuficiències detectades.

Durant les diferents intervencions, mitjançant els registres, les entrevistes amb
els usuaris i les reunions d’equip, podrem verificar si el diagnòstic i posteriors
actuacions responen a les necessitats reals de la persona usuària i si s’estan
aconseguint els objectius previstos. També és possible que les actuacions previstes
fossin adequades en el moment que es van fer el diagnòstic i l’establiment
d’actuacions, però que les necessitats hagin canviat pels canvis de l’usuari durant
el procés.

En tots els casos és necessari revisar el diagnòstic, fet que suposa una reformulació
dels objectius i les activitats per assolir-los. Si el diagnòstic segueix vigent, cal
passar a valorar el grau de consecució dels objectius. Si hi ha un desfasament
important entre els objectius i els assoliments, haurem d’examinar detingudament
on resideix el problema, si en una elevada exigència dels objectius o en una
inadequació de les actuacions, bé perquè no eren les apropiades, bé perquè no
s’han executat correctament. Finalment, per efectuar aquesta anàlisi és necessari
seqüenciar les diverses actuacions i analitzar la capacitat de la persona usuària per
dur-les a terme.

A partir d’aquesta informació i coneixent l’evolució de la persona usuària a través
del seguiment dels registres d’incidències, podem prendre algunes decisions:
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• Replantejar l’objectiu per fer-lo més accessible, especialment si es valora
que la persona no podrà assolir l’objectiu plantejat inicialment.

• Replantejar les actuacions perquè les que s’han portat a terme no han tingut
els efectes desitjats.

Aquest és un procés d’avaluació contínua, és a dir, que es va duent a terme al llarg
de tota la intervenció, especialment quan és evident o es detecta que alguna cosa
no evoluciona de la manera esperada.

3.3.4 L’avaluació de la qualitat del servei

Un altre aspecte important és el seguiment de la qualitat en la prestació del servei,
és a dir, si es duen a terme les activitats i tasques previstes, i si la persona usuària
i, si escau, la seva família, estan satisfetes amb l’atenció i serveis prestats.

L’avaluació de la qualitat parteix de tota la informació recollida pels diversos
components de l’equip multidisciplinari, però també de les persones usuàries i les
seves famílies a través d’enquestes i entrevistes de seguiment. Aquestes les farà
personal que no formi part de l’actuació diària per aconseguir més objectivitat i
evitar que la persona usuària se senti condicionada a l’hora de respondre.

3.3.5 La supervisió i avaluació dels professionals

La feina que fan els professionals d’atenció directa és un altre aspecte que ha de
ser avaluat per les persones responsables de coordinar l’equip. Aquesta avaluació
ha de ser quantitativa (verificar si acudeix a la feina i si compleix els horaris) i
qualitativa, és a dir, si duen a terme les seves funcions amb la qualitat exigida, si
la informació que reporten és veraç, si el seu tracte amb les persones usuàries és
el correcte, etc.).

A fi de millorar la competència dels professionals, hi ha altres aspectes importants
que cal atendre des de la supervisió, com ara la formació continuada per a
l’adquisició o millora de les habilitats necessàries per exercir la seva feina, i també
la prevenció de l’estrès laboral i la síndrome d’esgotament professional o del
professional “cremat” (burnout).

D’altra banda, és important que el tècnic o la tècnica en atenció domiciliària avaluï
la seva feina: si la persona usuària percep favorablement la seva aportació, si
se sent apte o apta per fer totes les tasques encomanades, si reporta de manera
adequada les incidències que detecta, si la feina posa en perill la seva estabilitat
emocional, etc.

Una altra forma parcial d’avaluació és la supervisió. Aquesta és una actuació
que es desenvolupa en el marc dels serveis socials i que consisteix en reunions de
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treballadors tècnics del servei a fi de realitzar un seguiment, de presentar situacions
que estan ocorrent i que poden preocupar, de fer resolució de dubtes, revisió de
casos... Aquesta pràctica permet que mitjançant la reflexió s’analitzi la tasca
professional d’una forma tan objectiva com sigui possible. És aconsellable que
vagi a càrrec d’un professional (o equip professional) extern al servei, que permeti
abordar l’enfocament des d’un altre punt de vista. La supervisió es converteix en
una forma d’avaluació de la tasca que s’està duent a terme.

3.3.6 Indicadors i protocols d’avaluació

Els indicadors d’avaluació són la forma de mesura, objectivament verificable,
dels resultats esperats d’una intervenció (programa, projecte, activitat...). Perme-
ten donar un valor a diferents elements o actuacions dels professionals, tant si són
quantitatius (més fàcils de mesurar) com qualitatius (amb més dificultat).

En posarem un exemple: en un PAI d’una persona que és en una residència de
gent gran s’ha marcat com a objectiu “participar de manera activa en les activitats
psicomotrius del centre”. Ara, caldria definir què és per a nosaltres “participar de
manera activa” i traslladar-ho als indicadors. Per exemple:

• “Assisteix com a mínim al 80% de les sessions programades, excepte per
causes justificades.”

• “Està atenta a les indicacions del terapeuta.”

El primer indicador és prou fàcil de mesurar, perquè és quantitatiu. Només caldria
que es dugués un registre d’assistents a l’activitat i després fer-ne un buidatge. En
canvi, el segon és més difícil de quantificar. Per poder-ho fer, caldria elaborar una
taula d’observació on el terapeuta anés anotant a cada sessió els resultats d’aquest
indicador, i després quantificar-ho. Tot i això, fins on considerem “manera activa”
per als dos indicadors de la llista? Si de vegades està atenta i d’altres no, fins a
quin punt creiem que ha d’estar atenta perquè sigui considerat “manera activa”?
No és fàcil de mesurar. Cal consensuar en equip de treball quin és el límit. Si no,
quedaria a criteri de cada professional i cadascun podria fer-ne una interpretació
subjectiva. Així, doncs, encara es podria ser més acurat amb aquest punt (“Està
atenta a les indicacions del terapeuta”) i optar per altres indicadors més concrets.
Per exemple:

• “El terapeuta ha observat que menys de dues vegades per sessió parla amb
els companys mentre està donant instruccions.”

• “El terapeuta observa que té un gest d’escolta quan dona les indicacions
(mirada, postura...) en totes les ocasions, excepte en dues.”

Certament, pretendre quantificar fins al mínim detall de tot allò que es duu a
terme en la intervenció en una unitat de convivència suposaria una feina afegida al
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personal del centre que convertiria en inoperativa la tasca d’atenció a les persones.
Per aquest motiu, s’elaboraran els indicadors més rellevants, aquells que l’equip
interdisciplinari hagi decidit que són importants.

La redacció d’indicadors d’avaluació pot ser complicada, però cal que el tècnic
d’un centre residencial opti per redaccions simples i concretes. Com a exemple,
vegeu taula 3.5.

Taula 3.5. Exemple d’indicadors d’avaluació

Variable Indicadors d’avaluació

Sociabilitat • Nombre de residents que considera com a amics més propers.
• Manté algun tipus de relació (salutacions, intercanvi de paraules, conversa...)
amb participants en activitats de grup.
• Participa, com a mínim, en dues activitats d’oci a la setmana.

Els protocols d’avaluació faciliten la tasca i homogeneïtzen el sistema avaluatiu
d’un servei o d’una entitat (per exemple, totes les residències de gent gran d’una
Administració poden seguir els mateixos paràmetres, de manera que després es
poden establir comparacions). Si existeix un protocol d’avaluació, els responsa-
bles i els professionals saben quines actuacions s’inclouen en el procés avaluatiu:
quan, com, sobre quins aspectes... D’aquesta manera, s’eviten pèrdues de temps,
repeticions de tasques i responsabilitats, oblits quant a temes importants a avaluar.
En serveis socials públics, tant bàsics com especialitzats, s’ha fet un esforç per
sistematitzar unes bones pràctiques respecte a diferents tipus de serveis. En
aquestes guies es reconeix l’avaluació com a element clau en la gestió del servei.

Dimensió: Atenció al resident - Àrea rellevant: Pla d’atenció personalitzat

• Criteri: Els residents han de tenir formulat un pla d’atenció personalitzat interdisciplinari.

• Nom de l’indicador (Número 2): Definició del pla interdisciplinari d’atenció personalitzat.

• Justificació: Cada resident ha de tenir un pla d’atenció personalitzat que adeqüi l’atenció a
les necessitats.

• Fórmula:

Nombre de nous residents ingressats en el centre en el període estudiat amb constància a la
documentació d’atenció del resident d’un pla d’atenció personalitzat / Nombre total de nous
residents ingressats en el centre en el període estudiat.

• Definició de termes: Es considera pla d’acció interdisciplinari correcte aquell que es realitza
durant els primers 60 dies d’ingrés del resident i que conté la valoració de les àrees rellevants
d’atenció (socials, funcionals i clíniques), els objectius i les activitats.

Es valorarà la constància i la identificació dels professionals qualificats que l’han realitzat.

• Fonts de dades: Documentació d’atenció del resident.

• Tipus: Procés.

• Estàndard: 70%

• Comentaris: L’indicador valora la realització del pla d’atenció com una part del procés
d’atenció del resident, i no entra en l’assoliment dels objectius, és a dir, el resultat de l’atenció.

Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social) i Fundació Avedis Donabedian

(1999), Avaluació externa de qualitat dels centres de l’ICASS.
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Les auditories de qualitat, que solen realitzar-se per a empreses, cada vegada
s’estan utilitzant més en el camp dels serveis socials. Aquestes auditories
persegueixen la millora de la qualitat de productes, serveis i satisfacció dels
clients, seguint la norma IS0-9001. Aquesta tipus d’avaluació es consideraria
complementària a la que pugui fer el mateix centre de manera interna.

3.4 Elaboració d’informes i memòries

L’elaboració d’informes i memòries respon a diferents objectius, per exemple
concretar la tasca feta i els seus resultats amb l’objectiu de servir d’instrument
de millora de l’activitat, traspassar informació a altres professionals o centres, etc.

Un informe és un document elaborat per un professional en el qual consten
les dades necessàries per donar coneixement de l’objecte d’intervenció
(usuari, activitat, projecte...) en la mesura que és necessari per a qui el rep.

Exemple de sol·licitud d’un informe

En el treball personalitzat amb un jove amb discapacitat intel·lectual d’una llar residència
es proposa (tècnics, ell i la seva família) que podria passar de treballar en un CET (centre
especial de treball) a un lloc de treball ordinari, mitjançant la metodologia de treball amb
suport que duu a terme un servei laboral. Aquest servei necessita informació del jove per
poder alleugerir el procés i demana un informe al professional (treballador social, psicòleg,
educador social, terapeuta ocupacional...) del CET, o del personal de la llar residència.

En aquest informe hi han de constar les dades necessàries per afavorir la incorporació
laboral a aquest lloc de treball (nivell formatiu, habilitats, competències, actitud envers la
feina, respostes davant l’estrès, capacitat de treball, etc.), però en cap moment s’aportaran
dades tangencials, que no tinguin relació amb l’objecte d’aquest informe (per a què és
necessari). És aquest extrem el que condicionarà el tipus d’informació que s’hi inclourà.

Així, no constarà la mateixa informació en l’informe d’aquest exemple que en un altre de
sol·licitat a instància judicial per valorar la repercussió emocional de la persona després
d’haver estat víctima d’un delicte, per exemple.

Existeixen protocols sobre l’elaboració d’informes (quins són preceptius, en quin
moment s’elaboren, qui els elabora, quins apartats i tipus de contingut hi han de
constar...). A continuació, s’exposa quina informació es recomana que consti en
un informe d’alta per a una persona que ha estat en una comunitat terapèutica o
un pis amb suport per a persones amb problemes de drogodependències.

“Els continguts recomanats per a la redacció de l’informe d’alta són els que detallem a
continuació:

• Dades personals.

• Centre derivador.

• Data d’ingrés.

• Valoració inicial.

• Objectius plantejats.
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• Intervencions fetes per àrees (clinicopsiquiàtrica, psicològica, relacional i social).

• Estat en el moment de l’alta.

• Situació jurídica.

• Temes pendents.

• Motiu de l’alta.

• Data d’alta.

• Lloc on s’ha de continuar el tractament.”

P. Hilarión (2009), Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a

persones amb problemes de drogodependències.

La redacció i signatura d’un informe ha d’anar a càrrec del professional que tingui
relació amb l’objectiu pel qual és sol·licitat. Així, si és necessari analitzar una
àrea social, serà el treballador o treballadora social qui l’elabori; si es tracta
d’un aspecte de salut, serà el personal sanitari (metge o metgessa, infermer o
infermera...); un psicòleg o psicòloga per a una visió emocional o de personalitat,
etc. D’altra banda, atès que està signat per un o una professional, té caràcter
probatori. Per tant, qui elabora l’informe té la responsabilitat d’oferir informació
actualitzada i ajustada a la realitat.

La memòria és un recull explicatiu del resultat dels objectius, les activitats
i les actuacions realitzades en un servei (una unitat de convivència, per
exemple) o projecte, juntament amb la valoració de les propostes de millora.
Generalment, les memòries fan referència a un any natural.

La iniciativa de l’elaboració de la memòria correspon als responsables del servei,
però cal que tot el personal s’impliqui en l’aportació de dades, les valoracions i
les propostes.

L’elaboració d’una memòria pot tenir diferents intencionalitats:

• Obligar a reflexionar sobre la feina realitzada durant un any.

• Comparar dades amb les memòries anteriors per poder visualitzar quina és
la tendència del servei.

• Justificar, davant d’instàncies superiors, la feina realitzada.

• Servir com a carta de presentació per donar-se a conèixer (quina tasca es duu
a terme, quantes persones s’han atès, quins resultats s’han obtingut, etc.).

• Fer divulgació: moltes entitats publiquen la seva memòria i la distribueixen
a fi de presentar allò que fan. Si la institució té pàgina web, pot publicar-s’hi,
de manera que sigui accessible a tothom que hi estigui interessat.

• Donar bona imatge del servei (transparència i rigor).

• Demanar subvencions.
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No existeix un model únic per elaborar una memòria, cada centre segueix unes
pautes pròpies. Però aquests són els elements que es considera que hauria de
contenir una memòria:

• Informació sobre el centre: nom, col·lectiu al qual s’adreça, a quin
servei administratiu (públic) o entitat d’iniciativa social o mercantil pertany,
si forma part d’una xarxa de centres, breu referència històrica, ideari,
localització geogràfica, organigrama, etc.

• Informació d’allò que ha dut a terme el centre: a mesura que es va
informant dels diferents serveis i activitats, va aportant dades (en què
consisteix, nombre de persones ateses, consecució dels objectius, equip
humà que hi ha participat, etc.). Aquesta informació va acompanyada de
gràfics i fotografies (aquestes sempre amb el consentiment d’aquells que hi
apareixen; si es tracta de menors, s’evitarà que puguin ser reconeguts).

• Estat de comptes o balanç: ingressos i despeses que hi ha hagut durant
l’any.

• Valoració i reptes per a l’any vinent: valoració global, propostes de
millora i un avançament sobre quines línies generals podrien perfilar-se de
cara a l’any següent (sense pretendre convertir-se en una programació).

• Agraïments: es fan constar els agraïments corresponents a entitats o serveis
col·laboradors; a les famílies, si hi han participat; al voluntariat, si es compta
amb el seu suport; a empreses, si han col·laborat econòmicament o amb
material, etc.

3.5 La síndrome d’esgotament professional (’burnout’)

El terme “cremar-se“, en relació amb l’àmbit laboral, va sorgir als Estats Units
als anys setanta per fer referència a “l’esgotament d’energia experimentat pels
professionals quan se senten sobrepassats pels problemes dels altres” (Herbert
Freudenberguer, 1974). A partir d’aquests primers estudis, el concepte es va
definir molt més acuradament, per exemple en treballs com els de Christina
Maslach i Susan E. Jackson als anys vuitanta, i es va afirmar que és una resposta
a l’estrès laboral crònic integrat per actituds i sentiments negatius cap a les
persones amb qui es treballa i cap al rol professional propi, així com per la
vivència de trobar-se esgotat emocionalment. És una resposta que incideix
majoritàriament en els professionals que han de tractar constantment amb persones
en el desenvolupament de la seva feina (com professionals assistencials o de
serveis d’ajuda), encara que aquesta síndrome afecta també altres àmbits laborals.

Les tres dimensions que defineixen la síndrome d’esgotament professional o
burnout són:

• Esgotament emocional: esgotament i fatiga física, psíquica, o la combina-
ció de totes dues. És la sensació de no poder donar més als altres.
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• Baixa realització professional i personal: les demandes excedeixen la
capacitat per atendre-les de forma adequada i s’experimenten sentiments
de fracàs personal, manca d’expectatives laborals i una insatisfacció gene-
ralitzada.

• Despersonalització: desenvolupament de sentiments, actituds i respostes
negatius, distants i freds cap a la resta de persones, i en especial en l’entorn
laboral. Hi ha un distanciament emocional que pot ser considerat com un
intent d’adaptació a la situació. L’acompanya un increment de la irritabilitat
i una pèrdua de motivació envers la feina.

Encara que la síndrome sorgeix com a resposta a l’estrès laboral crònic, cal
remarcar que la seva aparició forma part d’un procés gradual en què també fallen
les estratègies d’afrontament que utilitza el treballador.

3.5.1 Factors desencadenants

Els factors desencadenants de la síndrome d’esgotament professional o burnout
són aquells elements estressants percebuts pel treballador que apareixen a l’am-
bient laboral amb caràcter crònic. Bàsicament, es consideren com a factors
desencadenants una sèrie de variables que es poden englobar en quatre nivells
diferents, segons si són elements estressants que provenen del mateix individu,
de l’organització, de la tasca que es realitza o de les relacions interpersonals que
s’estableixen (vegeu taula 3.6).

Taula 3.6. Possibles factors desencadenants

Nivells Riscos

Del treballador Característiques de personalitat:
Persones altruistes, idealistes, empàtiques, metòdiques, perfeccionistes, constants i
amb baixa autoestima.
Persones molt susceptibles d’identificar-se amb els altres i amb facilitat per
implicar-se excessivament en els seus problemes, convertint la solució dels
problemes en un repte personal.
Variables d’entrenament professional:
Persones amb molts coneixements teòrics i manca d’estratègies pràctiques.
Formació teòrica discrepant amb la realitat.

Del mateix treball Sobrecàrrega de treball.
Responsabilitats excessives a la feina.
Manca de temps per tractar l’usuari que deixa el professional amb una sensació de
feina inacabada.
Conflictes i ambigüitats de rol: indefinició de rols i tasques en els grups i equips de
treball.
Conflicte entre la necessitat de no assumir els problemes dels usuaris, però alhora de
demostrar-hi cert interès i implicació emocional.
Manca d’autonomia en el desenvolupament de les tasques i presa de decisions.
Situacions d’autocontrol sobrecarregat que porten a fatiga mental.
Exigència d’alt grau de professionalitat: realitzar la tasca sense errors ni retards.
Tasques que comporten una alta pressió emocional.
Llargues jornades, feina nocturna o per torns.
Manca de control dels professionals sobre els resultats de la seva tasca.
Activitats que mai arriben al final perquè les demandes són contínues.
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Taula 3.6 (continuació)

Nivells Riscos

De l’organització Organització amb excés de burocràcia
Estructura organitzativa molt jeràrquica, autoritària i centralitzada.
Manca de participació en la presa de decisions.
Absència de polítiques d’enriquiment de tasques i de coordinació d’equips.
Inadequada gestió dels recursos econòmics i humans.
Insuficient o mal aprofitament dels mitjans per fer front a les demandes dels usuaris.
Manca de reforç i valoració de la feina ben feta.
Inadequada compensació econòmica.

De les relacions
interpersonals

Relacions tenses, competitives, conflictives i prolongades en el temps amb els
usuaris o companys d’igual o diferent categoria.
Manca de suport en la feina dels companys o superiors.
Manca de col·laboració i coordinació amb altres professionals implicats en la mateixa
tasca.
Tracte amb usuaris difícils.

Font: Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Riscos Laborals

A més a més, hi ha una sèrie d’elements de l’entorn social que poden influir i
facilitar l’aparició d’aquesta síndrome. Són els derivats de les condicions actuals
de canvi social:

• Noves lleis i estatuts que regulen l’exercici de les professions.

• Nous procediments en la pràctica de tasques i funcions.

• Canvis en els programes d’educació i formació.

• Canvis en els perfils demogràfics de la població que requereixen canvis en
els rols.

• Augment de demandes quantitatives i qualitatives de serveis per part de la
població.

• Pèrdua d’estatus i/o prestigi.

La síndrome d’esgotament professional o del professional “cremat” es considera
una resposta a una situació d’estrès crònic que va sorgint de forma gradual.
Després de l’entusiasme inicial pel desenvolupament d’una tasca que motiva,
estimula i satisfà el treballador, aquest comença a veure que no pot aconseguir
tots els objectius que s’havia proposat inicialment, per causa de l’excés de feina, la
implicació emocional amb els problemes dels altres i les grans responsabilitats del
lloc. Aquesta situació s’acompanya de sentiments de frustració, de manca d’ajuda
i d’impotència que porten a una pèrdua d’autoestima, amb una sensació de buit
del treballador. La feina es fa sense cap motivació, i apareixen els primers errors
professionals, la desídia i el cinisme del treballador, fins a arribar al col·lapse físic,
emocional o mental.

Aquest procés segueix una transició per etapes:

1. Fase d’entusiasme: és la fase de les grans il·lusions, expectatives, energies
i necessitats, on es veu que tot és possible. És una feina molt exigent, però
alhora aporta molt al treballador. Són els primers anys de professió, període
en el qual les expectatives laborals estan molt idealitzades i provoquen una
sobreidentificació amb els usuaris.
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2. Fase d’estancament: el treballador comença a dubtar i ser conscient
que una implicació excessiva amb la feina pot portar a un abandó de les
necessitats personals. La feina ja no satisfà totes les seves expectatives i,
encara que treballa durament per aconseguir els seus somnis, veu que la
feina no és suficient per canviar qualsevol cosa. Cada cop més cansat, es
comença a qüestionar la seva capacitat i comença a perdre confiança en ell
mateix. La salut comença a fallar: mals d’estómac i de cap, encara que de
forma ocasional.

3. Fase de frustració: constitueix el nucli central de la síndrome de l’esgo-
tament professional i es caracteritza pel qüestionament de la seva tasca i
de les seves capacitats per portar-les a terme. Hi ha una disminució de
la motivació cap als usuaris i, de vegades, comencen a desenvolupar-se
actituds obertament negatives cap a ells. Així mateix, es projecta la culpa
de les dificultats pròpies sobre els companys i els superiors, i es critica
l’organització. Tot el que es fa sembla que no serveix per a res. Els
símptomes psicosomàtics es tornen crònics.

4. Fase d’apatia: la desesperació i el sentiment de buit és la característica
dominant. Apareix, com a mecanisme de defensa, un distanciament emo-
cional, traduït en una gradual indiferència i manca d’interès, menyspreu
i cinisme cap als usuaris, els companys i, fins i tot, la família. La poca
seguretat en un mateix ha tocat fons. S’arriba a la conclusió que ja no s’hi
pot fer res.

3.5.2 Conseqüències i efectes negatius

Les principals conseqüències i efectes negatius de la síndrome de l’esgotament
professional o burnout estan més relacionats amb símptomes mentals o conductu-
als que amb símptomes físics. Són actituds i sentiments negatius cap a les persones
amb les quals es treballa (companys i usuaris) i cap al rol professional propi, així
com la vivència de trobar-se esgotat emocionalment.

En general, els principals efectes negatius que repercuteixen en la salut del mateix
treballador són:

• Emocionals: distanciament afectiu com a forma de protecció, sentiments de
soledat, sentiments d’alienació, ansietat i impaciència, sentiments d’impo-
tència, desorientació.

• Actitudinals: no verbalització, cinisme, apatia, hostilitat, suspicàcia, des-
confiança.

• Conductuals: agressivitat, aïllament, canvis sobtats d’humor, irritabilitat,
superficialitat en el contacte amb els altres.

• Psicosomàtics: fatiga crònica, mals de cap, insomni, dolors cervicals i
d’esquena, dolors musculars, úlceres o altres trastorns gastrointestinals,
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dolor precordial i palpitacions, hipertensió, crisis asmàtiques, refredats
freqüents, major freqüència d’infeccions, aparició d’al·lèrgies.

Els efectes en l’àmbit professional són:

• Deteriorament de les relacions interpersonals.

• Comunicació intermitent i selectiva amb els altres per un sentiment d’in-
comprensió.

• Manca de motivació i satisfacció laboral, la qual cosa provoca una manca
d’implicació del treballador en la seva tasca.

• Sentiments de desesperació i indiferència enfront de la feina.

• Disminució de la qualitat i de l’eficàcia en la feina.

• Queixes i denúncies dels usuaris que creuen que no han estat ben tractats o
informats.

• Apatia.

3.5.3 Prevenció

Les principals mesures preventives de la síndrome d’esgotament professional o
burnout que es poden adoptar abasten tres nivells:

1. Nivell organitzatiu:

• Eliminar o reduir els elements estressants de l’entorn organitzatiu que
donen lloc al desenvolupament de la síndrome.

• Facilitar la comunicació i promoure la participació en l’organització.

• Afavorir les decisions descentralitzades, ja que condueixen a una sen-
sació de control sobre l’entorn, afavoreixen la creativitat, la innovació
i la satisfacció laboral.

• Flexibilitat horària.

• Dissenyar adequadament cada lloc de treball i aclarir les responsabili-
tats i rols de cada treballador.

• Potenciar incentius i oportunitats per a la formació continuada.

• Oferir suport a la persona afectada.

2. Nivell grupal:

• Desenvolupar i afavorir els grups per evitar l’aïllament dels treballa-
dors.

• Crear grups de suport i d’ajuda per aconseguir una avaluació de
l’angoixa i l’ansietat.
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• Crear dinàmiques de grups per a la resolució de problemes, canvis
d’opinió i orientació de casos difícils.

• Fomentar el suport social en el desenvolupament dels rols.

• Fomentar la col·laboració i no la competitivitat.

3. Nivell individual:

• Aplicació de tècniques d’afrontament orientades i centrades en el
problema, reinterpretació positiva, planificació, entrenament en la
solució de problemes, entrenament en assertivitat.

• Eliminació de l’ús d’estratègies d’evitació i fugida.

• Aplicació d’estratègies concretes: establir objectius realistes, fer les
coses de forma diferent per fugir de la rutina, prendre les coses amb
més distància, accentuar els aspectes positius del treball, etc.

• Desenvolupament d’habilitats de comunicació interpersonal, habili-
tats socials i assertivitat.
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