CLAUS PE A CREAR UN PIAI CENTRAT EN LA PERSONA

Objectius
Donar les claus per constituir un PIAI centrat en la persona i de la reflexió sobre la seva
aplicació.
-

Comprendre la importància del model de treball d’Atenció Centrada en la
Persona.

-

Conèixer l’elaboració d’un Pla Individual d’Atenció Integral: disseny,
implementació i avaluació.

-

Comprendre i aprendre a gestionar les dificultats, bloquejos i problemàtiques
internes derivades del canvi de document.

Metodologia:
-

Aportació de conceptes

-

Dinàmiques de participació i discussió en grup en base a elements de reflexió
extrets de les experiències i percepcions dels alumnes

-

Presentació de conceptes, procediments, conflictes i altres a partir de casos
reals

Continguts:
El Pla Individual d’Atenció Integral (PIAI)
Coneixerem què és el Pla Individual d’Atenció Integral i què no és, comprendrem per a
què serveix i de quines parts consta. Així mateix, aprendrem com s’elabora un PIAI
Centrat en la Persona i el treball de cadascuna de les fases – Pre – Pla de vida,
obertura, construcció i revisió i tancament – i a detectar les fonts d’informació per
omplir el PIAI i com bolcar aquesta informació. Finalment, comprendrem el rol i la
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implicació dels diferents agents que intervenen en la vida – i, per tant, en el Pla de Vida
– de la persona i com això afecta en el dia a dia de la gestió del PIAI i parlarem dels rols
professionals en el PIAI i de la importància del treball en equip.
 EL PIA
o Què és i quina finalitat té
o De la identificació de problemes a evidenciar necessitats
o El PIAI Centrat en la Persona
o Estructura del PIAI
 Elaboració de la Història de Vida i del PIAI Centrat en la Persona
o Disseny i construcció del PIAI Centrat en la Persona
o Gestió de la informació
 Rols en la implementació del PIAI
o La Persona
o La família
o L’equip del centre
 La gestió del PIAI en el dia a dia
o Operativa del PIAI dia a dia
o Gestió del conflicte
o Avaluació del PIAI
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