APODERAMENT
I CAPACITACIÓ

Consell Comarcal
de l’Alt Empordà

PROGRAMA JORNADA 19 DE MAIG
9 – 9.30 h
9.30 – 10 h

Acollida i entrega de documentació
Presentació de la Jornada

10 – 11.30 h

“Noves mirades a la intervenció: el treball centrat en
la persona”, a càrrec de Lourdes Bermejo, doctora en
Ciències de l’Educació, experta en intervenció social
integral i consultora coach-organitzacional

11.30 – 12 h

Pausa- cafè

12 – 14 h

Taula d’Experiències
El racó de les famílies, a càrrec d' Assun Val,
treballadora social del CSS-Casc Antic de
Barcelona, i Mariona Buixadé, direcció del CSSCasc Antic de Barcelona
Aprendre junts, créixer en família, a càrrec de
M. Àngels Balsells, professora del Departament
de Pedagogia i Psicologia de la Facultat de
Ciències de l’Educació a la Universitat de Lleida
Espai de formació per famílies, a càrrec de
Judit Juventench, Meritxell Pomés i Ester Pujol,
tècniques de l'Àrea de Benestar del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà

14 – 16 h

Dinar

16 – 18 h

Workshop d’empoderament amb tècniques de PNL,
coaching de vida i humor terapèutic, a càrrec de Jordi
Baiget, educador social responsable de programes i
projectes d’intervenció en infància en situació de risc,
clown i expert en humor terapèutic, i Glòria Torra,
treballadora social , experta en empoderament de
persones en situació de vulnerabilitat social dins els
Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària del Consell
Comarcal de l' Urgell

Quota d'Inscripció: 10 euros
El pagament s'ha de fer efectiu mitjançant un ingrés bancari al número de compte ES02
2100 0013 7902 0084 7518 de la Caixa de Pensions on es farà constar el nom i cognom i
el concepte: Jornada Apoderament
Cal enviar el full d'inscripció i el justificant d'ingrés bancari a l'adreça electrònica:
ssocials@altemporda.cat abans del dia 12 de maig de 2014.
Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres al telèfon 972 67 70 50.

Nuevas miradas a la Intervención Profesional:

Nuevas miradas
a la Intervención Profesional:

el Trabajo Centrado en la Persona.

Lourdes Bermejo Garcia

el Trabajo Centrado en la Persona.

1. Introducción
2. La Atención Centrada en la Persona (ACP) desde
diferentes sectores y perspectivas.
3. Algunas reflexiones en relación a la ACP y a los
Servicios de Atención a la Infancia y a la Familia.

Dra. en CC de la Educación.

Experta en BBPP y en Servicios de Atención a Personas

ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

NO ES
UNA MODA

“No hay nada más práctico que una buena teoría”
Kurt Lewin

Los cambios en los
Paradigmas
(Teorías y Modelos)
SON IMPRESCINDIBLES PARA
CAMBIAR LA REALIDAD

"Nada ocurre sin ser, antes,
un sueño.“ Carl Sandburg

ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
Servicios Sanitarios:
ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE

Servicios de ATENCIÓN a las
PERSONAS: AICP

Servicios Sociales

LA ATENCIÓN CENTRADA en el PACIENTE

COLABORACIÓN
RESPETO
APOYO
Un enfoque desde el cual el paciente tiene un
trato más cercano por el cual se busca la
defensa, empoderamiento, y respecto de su
autonomía, opinión, capacidad de acción y
participación en la toma decisiones.
Adaptado de Coulter, Angela. (2011). Engaging Patients in Healthcare. Open University Press

Servicios Educativos
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LA ATENCIÓN CENTRADA en el PACIENTE

En la actualidad, casi nadie discute que el
paciente constituye el centro
de la atención sanitaria.

Sin embargo, muchos profesionales sanitarios no
saben cómo actuar para que los pacientes se
impliquen de forma activa en su propia
atención/cuidado.

LA ATENCIÓN CENTRADA en el PACIENTE

REQUIERE

1.-

EL EMPODERAMIENTO DEL PACIENTE:
capacitación (conocimiento y habilidades de
proactividad y decisión) y oportunidades de
utilización.

2.- SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE
LOS PROFESIONALES.

www.lourdesbermejo.com

LA ATENCIÓN CENTRADA en el PACIENTE

“La dignidad de la persona,
el respeto a la autonomía en su
voluntad y a su intimidad
orientaran toda la actividad…”

www.lourdesbermejo.com

ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
Servicios Sanitarios:
ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE

Servicios de ATENCIÓN a las
PERSONAS: AICP

Servicios Sociales
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
reguladora de la Autonomía del Paciente

Servicios de ATENCIÓN a las PERSONAS: AICP

AICP = Es la que se dirige a la consecución
de mejoras en todos los ámbitos
de la calidad de vida y de su bienestar,
partiendo del respeto pleno a su dignidad y
derechos, de sus intereses y preferencias y
contando con su participación efectiva.

Servicios Educativos

Calidad de Vida
Percepción individual
de la propia posición en la vida,
dentro del contexto del sistema cultural y de valores
en que se vive y en relación con sus objetivos,
esperanzas, normas y preocupaciones.
OMS

Adaptado de Rodríguez Rodríguez, PILAR. (2013). La atención integral y centrada en la

persona. Colección Papeles de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Nº 1.

www.lourdesbermejo.com
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Servicios de ATENCIÓN a las PERSONAS: AICP
¿Qué

ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

competencias debemos de tener los profesionales?

Servicios Sanitarios:
Competencia Emocional / Relacional

ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE

Servicios de ATENCIÓN a las
PERSONAS: AICP

Competencias Técnicas
Competencia Ético/Moral

Servicios Sociales
Servicios Educativos

Bermejo, L. (Coord.) (2013). Documento de Competencias Comunes del
Grupo de Trabajo Educación Gerontológica de la SEGG.

Reflexiones en alto sobre los Servicios sociales

Reflexiones en alto sobre los Servicios sociales

¿Cuál es la misión de los servicios sociales?
Prevenir, paliar o revertir procesos de exclusión social
Los servicios : ENTRE
la intangilbilidad a Y la tangibilidad.
•
•
•

¿Dónde ubicaremos los servicios sociales?
¿Qué proporción de aportaciones tangibles e intangibles
entregamos a las personas usuarias de los mismos?
¿Qué es lo fundamental o esencial y que es lo accidental o
instrumental?

Favorecer que las personas dispongan
de los bienes (tangibles o intangibles)
que les permitan desarrollarse integralmente y

mejorar su calidad de vida.
Qué son

Para qué

Servicios Educativos

ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
Servicios Sanitarios:

Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre.
El hombre no es más que lo que la educación hace de él.
Emmanuel Kant,

ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE

Servicios de ATENCIÓN a las
PERSONAS: AICP

es formar seres aptos para
gobernarse a sí mismos, y no para se
gobernados por los demás.

El objeto de la educación

Servicios Sociales
Servicios Educativos

Herbert Spencer

Qué son
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El constructivismo

“Si no sabemos
en qué consiste el aprendizaje
y cómo se produce,
tenemos las mismas posibilidades
de favorecerlo
que de obstaculizarlo”
(Claxton, 1984)

¿Cómo aprendemos
las personas?

Está centrado en la persona, en sus
experiencias previas de las que realiza
nuevas construcciones mentales
El aprendizaje es siempre una reconstrucción
interior y subjetiva.
Las emociones tienen un papel crítico en la atención, en
dar forma a las percepciones, en organizar la memoria,
estimulan el compromiso de necesidad de aprendizaje.

Procesos de Aprendizaje
como Procesos de Empoderamiento
Permitir, capacitar, autorizar o dar poder
sobre algo o alguien para hacer algo.

Etimológicamente:

NO EXISTE CAPACIDAD DE INFLUENCIA…
SIN CREER EN EL OTRO
Y SIN CONTAR CON LAS EMOCIONES.

PROCESO

1. PERSONAS
2. ORGANIZACIONES
3. COMUNIDADES

ADQUIEREN CONTROL

O DOMINIO

SOBRE ASUNTOS O TEMAS QUE LE SON PROPIOS
WWW.lourdesbermejo.com

Requiere tratar de modificar (y mejorar)

Empoderar
CAPACITAR

=

+

WWW.lourdesbermejo.com

la vivencia el YO
1.- No podemos no comunicarnos
2.- La comunicación estructura la relación.
DAR PODER

MANTENER
EL CONTROL DE VIDA

COMUNICACIÓN
ESTRUCTURA
RELACIÓN
APRENDIZAJE

MAS HUMILDEMENTE DEBERÍAMOS HABLAR DE :

facilitar, apoyar o acompañar procesos de empoderamiento.
WWW.lourdesbermejo.com

ROL/ IDENTIDAD / AUTOIMAGEN / AUTOESTIMA /
ESTEREOTIPOS / ACTITUDES / COMPORTAMIENTOS
WWW.lourdesbermejo.com
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Atención Centrada en la Persona

Qué
Derechos (Autonomía)
Calidad de vida
Interacción Humana

Cómo

"Querer hacer algo exige que queramos
todas las cosas que son precisas para su logro".
J. Ortega y Gasset

.

Competencias Técnicas
Competencias Relacionales:

• Inteligencia
Emocional
Calidad
de vida

•Capacidad de Empoderamiento.

Competencias Éticas
La Calidad

CONSTANCIA
CONTINUIDAD
COHERENCIA
Muchas Gracias

WWW.lourdesbermejo.com
WWW.lourdesbermejo.com
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ExPeRiÈnCiEs
AUTOESTIMA

ESPAI DE
FORMACIÓ
PER A FAMÍLIES
Judit Juventench
Meritxell Pomés
Ester Pujol

PARENTALITAT

apoderament

EmPaTiA

Vinculació

Assertivitat

CreixeMenT

Il·lusió
Emocions

ACOMPANYAMENT

APRENENTATGE
OPORTUNITAT

Què és l'Espai de Formació
per a Famílies?
L'Espai de Formació per a Famílies és un programa
psicoeducatiu de suport a la parentalitat que té com a objectiu
prioritari reforçar les relacions paternofilials per afavorir el
desenvolupament i l'exercici de la parentalitat de manera que es
garanteixi al màxim el desenvolupament de l'infant.
El programa vol potenciar també la funció preventiva dels
serveis socials bàsics i dels serveis especialitzats d'atenció a la
infància i famílies, en l'àmbit de la capacitació parental.

Creem l’Espai de Formació
per a Famílies
• Sorgeix de la motivació i de la voluntat d’innovació en la
metodologia d’intervenció en famílies, a fi de poder incidir
millor en les tasques d’atenció i cura als fills que s’inclouen en
els plans de millora.
• Adopta el model teòric de la parentalitat positiva.
• S’entén la família des de la perspectiva sistèmica.
• Rol del professional d’igual a igual.

Característiques del
programa
• S’inclou dins dels programes d’intervenció socioeducativa, tot i
que incorpora característiques dels programes d’intervenció
terapèutica.
• Té doble caràcter: preventiu i reparador
• Població destinatària: Famílies en situació de vulnerabilitat o bé
que s’han detectat/diagnosticat situacions de negligència i/o
maltractament infantil.
• El duen a terme professionals de l’àmbit psicològic, pedagògic i
social.
• Les habilitats que es potencien estan relacionades amb
l’autocontrol, la disciplina, la comunicació, atenció física i
emocional i desenvolupament evolutiu infantil.
• Durada del programa: 12 sessions amb freqüència setmanal.
• Metodologia d’intervenció grupal.

Objectius
• Implementar una nova metodologia de treball grupal i comunitari
amb famílies.
• Prendre consciència de les pròpies potencialitats i limitacions en
l’exercici de la parentalitat.
• Augmentar les competències emocionals, comunicatives i
educatives de pares, mares i acollidors per a millorar la capacitat i
confiança en l’exercici de la seva parentalitat.
• Possibilitar un lloc de trobada que serveixi per a facilitar
l’intercanvi d’experiències i potenciar les xarxes de suport informal.
• Incorporar el programa EFF com
un recurs estable a la cartera de
serveis de l’Àrea de Benestar del CCAE.

Desenvolupament del
Programa
• Recepció de les derivacions.
• Entrevistes d’acollida i motivacionals prèvies al inici del EFF i
signatura del compromís de participació.
• Desenvolupament de les sessions.
• Entrevistes individuals a demanda dels participants al llarg del
desenvolupament del programa.
• Avaluació amb els participant.
• Devolutiva als derivants.
• Avaluació post ( 4 mesos després finalització).

Continguts de les sessions
1. Ens definim com a grup
2. Cohesionem el grup.
3. La família: agent educador i anàlisi del context familiar
4. Què i com sentim?
5. Comunicació.
6. Resolució de conflictes.
7. Normes i Límits.
8. Necessitats Físicobiològiques.
9. Vinculació afectiva, seguretat emocional i autoestima.
10. Aprenentatge i relació amb l’escola.
11. Interacció lúdica: activitat física, lleure i joc.
12.Tancament.

Estructura de les sessions
• Entrada, salutació i benvinguda als
participants
• Minuts de centrament.
• Roda de com venim?.
• Repàs de la sessió anterior.
Identificació de dificultats i dubtes.
• Presentació de continguts de la
sessió. Proposta de treball.
• Introducció d’habilitats parentals
associades als nous continguts.
• Resum idees claus a recordar.
• Comiat.

Rol professional i tècniques
de dinamització
• Rol professional com a facilitador i
figura de suport al grup, pròxim al
participant, adoptant un rol d’igual a
igual, on el professional no és
l’expert, i l'aprenentatge és una
construcció compartida
• La metodologia de treball incorpora
espais de reflexió teòrica a partir de
les pròpies vivències, dinàmiques
grupals, espais de reflexió individual
i estratègies d'autocura i de suport
personal.

Avaluació
• El procés d'avaluació ha estat present des del disseny de
programa, s'ha dut a terme de manera continua i ha contemplat
indicadors de procés i de resultat.
• Es recull informació de tres fonts:
*Dels participants: fitxes “He Après”, dinàmica d’avaluació final,
sessió d’avaluació post.
*Derivants: Devolutiva del seguiment de les famílies i impacte
de participació en els plans de millora.
*Facilitadores: Registre de les sessions, comentaris i
observacions dels participants, auto-avaluació.

Reflexions sobre la pràctica
• Canvi de models d’intervenció basat en paradigmes del dèficit
per models d’intervenció basats en competències.
• La intervenció professional orienta a fer aflorar les potencialitats
de les famílies, esdevenint una estratègia de prevenció del
burnout professional.
• La relació d’ajuda establerta des de la posició d’igual amb
l’usuari, afavorint l’aprenentatge mutu i des de la coresponsabilitat.
• Metodologia d’intervenció grupal: optimitza recursos, permet
l’aprenentatge vicari i significatiu i incideix en l’autoestima i la
resiliència dels participants.
• Experiència que ha suposat un espai d’autoaprenenatge i
aprenentatge compartit i ens ha posat davant de nous reptes
professionals.

Alguns moments...

Moltes
Gràcies!!!

ssocials@altemporda.cat

Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

CSS-Casc Antic

1ERA JORNADA APODERAMENT I CAPACITACIO PARENTAL
Figueres
19 de maig 2014

“El Racó de les Famílies”
Centre Serveis Socials Casc Antic. Institut Municipal Serveis Socials. Ajuntament de Barcelona:



Mariona Buxadé. Directora CSS Casc Antic.
Asunción Val. Assistent Social.

1.- CONTEXTUALITZACIÓ
El programa que es presenta, “El Racó de les Famílies”, surt d'una proposta realitzada a l'any 2011 des
del CSS de Casc Antic (Districte de Ciutat Vella, Barcelona) amb la col·laboració d’altres dispositius, com
ara l’EAP i dues escoles del territori així com l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). És un
projecte que pretén afavorir la Parentalitat Positiva1 entesa com el comportament de pares i mares
basat en el següents principis vertebradors:







Vincles afectius càlids
Entorn estructurat que faciliti l’aprenentatge de normes i valors
Estimulació i recolzament;
Reconeixement del valor de fills i filles.
Capacitació dels fills i filles, potenciant la percepció de que son agents actius i competents
Educació sense violència,

L’exercici d’aquesta parentalitat positiva requereix d’aliats i de suports socials per portar-la a terme.
Ens hem basat en un programa ja elaborat i avaluat que complia tots aquest requisits i recomanacions
el “Programa-Guía para el desarrollo de competencias emocionales, educativas y parentales”2. Es un

1

Rodrigo López, M.J.; Márquez Chaves Mª. L.; Martín Quintana, J.C. 2010. "Parentalidad positiva y políticas locales de apoyo a
las familias". Federación española de Municipios y provincias. Ministerio de Sanidad y Política Social
2

Martínez, Raquel-Amaya. 2009. “Programa-Guía para el desarrollo de competèncias emocionales, educativas y parentales”.
Departament de ciències de l’educació de la Universidad de Oviedo. Ministerio de Educación y Política Social.

Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

CSS-Casc Antic

instrument de treball basat en l’orientació educativa familiar com a prestació dels Serveis Socials Bàsics i
que prenc com a objectiu fomentar la parentalitat positiva.

2.- DESCRIPCIÓ del PROJECTE: “RACÓ DE LES FAMÍLIES”
El curs 2011-12 neix el projecte “El Racó de les Famílies” concebut com a projecte d’acció comunitària
amb finalitats preventives i de promoció del bon tracte als infants reforçant les habilitats i les
competències emocionals, educatives i parentals, per fomentar la Parentalitat Positiva. Un segon
objectiu del projecte va ser afavorir i consolidar el treball de xarxa entre els diferents agents que
participàvem (Escola, Serveis Socials, EAP i Salut).

1) Dades bàsiques del projecte:


Programa : S’ha seguit la pauta de la “Guía para el desarrollo de competencies emocionales,
educativas y parentales” referida anteriorment .



Equip executor : Tres professionals del CSS Casc Antic (Psicòleg i dos Treballadores Socials).



La població destinatària: pares i mares amb infants a l'etapa preescolar ( P-3, P-4, P-5) de les
Escoles de l’area d’influència del territori ( en l’actualitat 4). El número de participants màxim es
va acordar en 25 persones per edició.



La periodicitat en la primera edició va ser quinzenal. Les altres dues ha estat setmanal. La
durada de les sessions es de 2h. en l'horari de dijous de 15:00 a 17:00h.



El lloc de realització el Centre Cívic del Convent de sant Agustí.



Estructura de la xarxa: Direccions escoles/SSB i EAP amb la col·laboració Universitat Oviedo.

2) Avaluació del projecte:
S’ha realitzat una avaluació Inicial i final a traves del mecanismes que oferia el programa (qüestionaris
Pre- i Post-) per avaluar les necessitats i el impacte del programa. També s’ha tingut en compte una
avaluació qualitativa on els pares/mares aportaven les seves impressions i grau de satisfacció del procés
del programa. També s’inclou les aportacions del grup executor. En la exposició es facilitaran dades
relatives a l’experiència així com al impacte del projecte en els participants.

Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
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3) Taller dels fills/es
En la primera edició es va realitzar un taller de dos sessions, de les quals una vas ser amb fills/es i pares,
com a element per a complementar al programa.

3.- DUBTES, AVANÇOS, MILLORES I NOVES PROPOSTES:
En la exposició es plantejaran aportacions i reflexions efectuades durant les tres edicions realitzades, així
com les millores que s’han incorporat arran de les avaluacions. Aquestes fan referència a millores en la
metodologia i en el treball en xarxa amb els diferents actors que intervenen.

4.- ALGUNES REFERÈNCIES WEB SOBRE PARENTALIDAD POSITIVA
o

OBSERVATORIO INFANCIA.
PROGRAMA-GUÍA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMOCIONALES. Dra. Raquel-Amaya Martínez González.
Facultad y Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad de Oviedo
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/productos/pdf/programaGuiaDesarrolloCompetencias.pdf

o

AGÈNCIA SALUT PUBLICA. AJUNTAMENT BARCELONA
http://www.aspb.cat/quefem/docs/Programa_habilitats_parentals_families.pdf

o

CREIXER EN FAMILIA

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.d4825f1176a317b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=1c2472fae41a4210Vgn
VCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1c2472fae41a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=
ca_ES
o

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/documentacion.htm
Parentalidad positiva

o

y políticas locales de apoyo a las familias CANARIAS

SAVE THE CHILDREN
http://www.savethechildren.es/cen_doc.php?idtema=21

o

FAPMI. PROGRAMA EDUCACIÓN FAMILIAR Y PARENTALIDAD POSITIVA. 2012

Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

CSS-Casc Antic

http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/EdFAM_Dossier_2012.pdf

Projecte

TALENT HUMÀ
Consell Comarcal de l’Urgell
Servei Bàsic d’Atenció Social Primària
de l’Ajuntament de Bellpuig

® Jordi Baiget i Glòria Torra

2014

TALENT HUMÀ

Projecte
Projecte Talent Humà

Talent humà és un projecte d’intervenció
comunitari elaborat per l’Equip Bàsic d’Atenció
Social Primària de l’Ajuntament de Bellpuig,
adscrit al Consell Comarcal de l’Urgell.
Aquest taller pràctic ha estat adreçat a persones
de 18 a 60 anys, que es troben en situacions de
vulnerabilitat social.
Establint una nova línia de treball d’intervenció
en camp socioeducatiu, per potenciar les seves
capacitats i habilitats, i poder liderar el seu pla
de vida.

Projecte

TALENT HUMÀ

Ha esdevingut en tallers pràctics de més 24 hores
lectives, més els treballs individuals a casa.
Les dinàmiques que s’han utilitzat són tècniques del
Coach de Vida, PNL, l’Humor Terapèutic i altres com la
relaxació, desestrés, meditació, Reiki, role playing,
màgia, globuflèxia, musicoteràpia i arteràpia.
Aquest treball comunitari comporta implícit el reforçar i
potenciar les subxarxes com alternatives vàlides
d’autoajuda i l’efecte positiu multiplicador.

TALENT HUMÀ
TALENT HUMÀ
Projecte

L’objectiu principal és capacitar a persones que
es troben en situació de vulnerabilitat social, per
a que realitzint un procés de desenvolupament
personal grupal, acompanyant-los i preparantlos des de l’àmbit de les habilitats humanes com
a complement al seu procés de vida.
En aquest procés cada participant descobreix i
potencia les seves fortaleses, es connecta amb
la passió de voler-ho fer cada dia i treballar els
comportaments que han d’aportar a la seva
vida, a la seu creixement i la tasca a
desenvolupar.

Projecte

TALENT HUMÀ

A Bellpuig s’han realitzat 2 cursos/tallers ( 20122013 i 2014).
En la primera sessió s’entrega a cada persona,
una enquesta de vida i un dossier de treball
personal (intransferible).
Durant tot el procés es van treballar tres àmbits
del ésser humà: el llenguatge, el cos i les
emocions; buscant des d’allí, una coherència
que els empoderés en el dia a dia i en superar
les seves metes.
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Se treballen diverses habilitats socials a més de les
Projecte
Projecte

pròpies del PNL, coaching de vida, THT, etc.
Hem seguit el model sistèmic de “l’entorn a la relació
d’ajuda” d’en Carl Rogers,
Rogers en el que es tracta de com
viu la persona el problema, i no el problema en si,
s’ha treballat molt l’escolta activa; el fet de tenir la
capacitat d’escoltar a la persona, comprendre-la i
l’acceptació segons viu la situació; així com la
comunicació part molt important per establir i millorar
la interrelació entre les persones i famílies, etc.
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CONCLUSIONS
En quant a l’experiència d’aquesta nova praxis
i metodologia professional, a la població de
Bellpuig, ha esdevingut una novetat en l’àmbit
de serveis socials i la visió de les persones
envers els professionals ha canviat, no només
gestionem i tramitem prestacions socials;
podem aportar eines reals de suport per tal que
les persones puguin elaborar el seu propi pla
de vida.
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Dues de les funcions específiques dels equips bàsics
d’atenció social primària són: l’aplicació del tractament de
suport a persones, famílies o grups i el treball social
comunitari
La política general de l’Estat del Benestar en aquests darrers
anys: tendència a l’atenció social individualitzada.
L’actual situació socioeconòmica i la manca de recursos, gran
volum de persones en situació de vulnerabilitat. Aquest
projecte ens ajuda en el nostre treballar en l’acompanyament,
el suport i la gestió emocional, per fer front a seves les
dificultats i necessitats.
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COMT APLIQUEN ELS CONEIXEMENTS I LES

TÈCNIQUES ADQUIRIDES AMB EL PROJECTE:
...en buscar el costat positiu de les coses, estudiant
i formant-me, ajudant als demès, essent més
optimista, aplicar-ho a les circumstàncies que
esdevinguin a la meva vida, en retrobar valors, en
automotivar-me, en adornar-me que existèixen
diferents realitats, en tirar endavant amb el dia a
dia, amb com tractar les persones, a valorar-me
més, a relaxar-me, a ser més forts per poder
aconseguir el què em proposi.....
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COM HO APROFITEN:
....en estar bé amb jo mateixa, a la feina, a no
tenir por i afrontar els reptes, en aprofitar més la
meva vida, en tenir més força, en tenir confiança,
com entomar les circumstàncies de la vida,
estudiant, ajudant als demès i sent més
optimista, treballant les preferències i les
fortaleses, estimar-me més, aconseguir els meus
propòsits....
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L’experiència professional ha estat molt enriquidora i de
totes les persones que han participat activament dels
tallers han fet una evolució sorprenent i molt positiva,
s’han creat espais per compartir experiències i aquesta
manera de treballar ens permet als professionalment de
complementar la tasca i treball social individualitzat en
grups.
Ha aportat qualitat en l’atenció i en la relació, ara és un
dels recursos més òptim que disposem i si contemplem la
dedicació i baix cost econòmic, davant l’impacte
emocional i l’alt índex de resultats positius que generen
canvis en les seves vides d’aquestes persones és un éxit.
No hem d’oblidar que fa pocs dies la majoria d’aquestes
persones estàvem instal·lades en la queixa, i
culpabilitzant a la resta de societat de la seva situació no
volent veure totes les creences i pors que els limitaven.
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En el futur volem continuar treballant des
d’aquesta òptica de treball interdisciplinari,
promovent la dedicació laboral compartida en
treball individualitzat i de grups, per
aconseguir un efecte multiplicador en la
comunitat.
comunitat
Així mateix un dels nostre objectius,
objectius també és
dedicar esforços a comunicar i donar a
conèixer
aquest
projecte,
a
d’altres
professionals per encetar noves maneres de
treballar en els temps actuals.
actuals
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Durant el procés també es va crear una adreça de
correu electrònic: talenthumabellpuig@gmail.com
per mantenir el contacte i resoldre algun dubte online,
fora dels tallers i de les entrevistes individualitzades i/o
familiars.
Un BLOG d’informació general:
http://projectetalenthuma.blogspot.com.es/
Un Grup TANCAT al FACEBOOK

Workshop
d’empoderament
amb tècniques de
PNL, coaching de
vida i humor
terapèutic
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• INFORMACIÓ I CONTACTE:
talenthumabellpuig@gmail.com
educador@urgell.cat
gloriat@urgell.cat
http://projectetalenthuma.blogspot.com.es/
Consell Comarcal de l’Urgell 973500707

