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Presentació del curs   

Per una atenció centrada en la persona, és vital treballar un pla d’atenció per i amb 

la persona. En el marc de l’Atenció Centrada en la Persona, quan una persona gran 

ingressa en una residència adquireix una especial rellevància un instrument com el 

Pla Individualitzat d’Atenció Integral (PIAI). Aquest recull les valoracions dels 

professionals, informació sobre la persona i els objectius i propostes que 

configuraran el full de ruta per atendre les seves necessitats i donar-li suport en el 

projecte de vida. D’aquí es desprèn la visió de l'apoderament de la persona en el 

seu procés d’atenció.  

El PIAI l’elabora un equip professional interdisciplinari de la residència on ingressa 

la persona conjuntament i de forma consensuada amb aquesta, sempre que 

estigui capacitada per participar-hi. En cas que no ho estigui, es demana la 

col·laboració d’un familiar o amic referent. 

Els professionals tenim el rol d’acompanyar-la en el seu projecte de vida i, per això, 

ha de ser una eina flexible i actualitzada, que posi sempre la persona en el centre 

de l’atenció i que la involucri amb la finalitat última de respectar qui ha estat abans 

d’ingressar a la residència i qui vol continuar sent. 

 

 

EL PIAI COM A EIX DE L’ATENCIÓ 

CENTRADA EN LA PERSONA 

PLA DOCENT 

Durada: 10 h 

Modalitat: en línia 
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Objectius  

• Dissenyar, implementar i avaluar un Pla Individual d’Atenció Integral. 

• Prendre consciència de la importància de la planificació del PIAI. 

• Identificar els problemes i bloquejos en la seva implantació. 

• Conèixer diferents possibilitats de participació del resident i la família. 

 

Competències i habilitats  

Les habilitats que es treballen en aquesta formació són les següents:  

• Capacitat d’empatia. 

• Habilitat per establir una comunicació assertiva. 

• Aptitud d’escolta activa. 

• Capacitat d’atenció centrada en la persona. 

 

Metodologia  

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots 

els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris 

d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.  

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència 

d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i 

recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts 

traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer 

transferible el coneixement. 

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten 

contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts 

teòrics. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:  

•  La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.  

•  L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència 

de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula. 
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Continguts  

 Mòdul 1: Què és i qui participa al PIAI? 

1. Què és el Pla Individual d’Atenció Integral? 

2. Pros i contres de la seva utilització 

3. Els rols professionals en el PIAI i el treball en equip 

 

 Mòdul 2: Com elaborar el PIAI? 

1. Valoració prèvia a l’arribada al centre 

2. Valoració inicial 

3. Disseny del PIAI 

4. Història de vida 

5. Gestió i implantació 

6. Valoració i seguiment del PIAI 

 

Avaluació  

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, 

exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre 

cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

• visualitzar tot el contingut; 

• que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7.  

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció 

que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i 

habilitats aconseguides. 

 

Requisits d’accés  

El curs va dirigit a tots i totes les professionals d’infermeria, Auxiliars d’infermeria, 

Facultatius, Fisioterapeutes. S’ha de pertànyer a aquest col·lectiu per accedir-hi. 

 

Dedicació  

El curs té una durada de 10 hores online i el tutor/a està disponible per atendre els 

dubtes sobre el contingut en un termini màxim de 48 hores laborables a través de:  
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• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 

Per altra banda, per dubtes de caire tècnic o incidències, les coordinadores 

atendran consultes a través de: 

• Fòrum de consultes de l’aula. 

• Correu electrònic. 

• Atenció telefònica amb l’horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores 

i de dilluns a dijous de 15:30 a 16:30 hores. 

Requisits tècnics  

Els navegadors compatibles per realitzar aquesta formació són les darreres 

versions de:  

 

 

Recomanacions per una òptima experiència i funcionament:  

• Preferiblement visualitzar els nostres continguts des d’un ordinador o una 

tauleta.  

• Utilitzar connexió estable i constant.  

• Disposar d’altaveus o auriculars per poder escoltar els vídeos integrants 

en els contingut.  

• Habilitar en el navegador on s’estigui realitzant el curs les finestres 

emergents (pop ups) per a permetre la correcta visualització del contingut.   

• Disposar de Acrobat Reader 9 (o superior) per a consultar la informació de 

documents en format PDF.   

• Disposar de processador de textos i fulls de càlcul (Microsoft Office, 

OpenOffice o LibreOffice), necessari si en les activitats del curs cal lliurar 

alguna tasca en format document. 
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Nivells de factor de qualitat  

 

FACTOR DE QUALITAT NIVELL 

Empleabilitat 

  

 

Aprenentatge 

  

 

Accessibilitat 

    

 

 


