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Estructura del pla d’estudis

Mòdul 1: L’Atenció Centrada en la Persona en contextos 
d’atenció a la dependència

Crèdits

El model ACP. Concepte. Descrivint el model 2,5

Les persones:  els seus drets. Personalització i autonomia 2,5

La participació: la persona, la família, la comunitat 2,5

Aspectes psicoafectius i relacionals 2,5

Les intervencions 2,5

La cura de la salut 2,5

Mòdul 2: La gestió de centres en el model d’Atenció Centrada en 
la Persona

Requisits organitzatius i de gestió davant el model d’ACP 3

El model d’ACP i la comunicació 3

Planificació estratègica 3

Gestió de processos estratègics, claus i de suport en un model ACP 3

Indicadors de qualitat en l’ACP 3

Informació general

Modalitat: Semipresencial.
Crèdits: 30 ECTS.
Durada: 1 curs acadèmic.
Horari i Dates: de 9:00 a 15:00, un dijous al mes.15/10/2020, 05/11/2020, 26/11/2020, 
17/12/2020, 21/01/2021 i 11/2/2021, 04/03/2021, 15/03/2021, 22/04/2021,13/05/2021, 
03/06/2021
Places: 30.
Inici i finalització: Del 15/10/2020 al 03/06/2021. 
Idioma: Català.
Preu: 1.680 €. Col”lectiu d’aplicació: alumnes ACRA amb formació ACP.
2.546 €. Alumni FUAB / Socis patronal ACRA. 2.412 €. Alumni premium UAB
Preinscripció: consultar a www.uab.cat/masters-i-postgraus

Postgrau en Atenció Centrada en la Persona 
(ACP) en Serveis d’Atenció a la Dependència

Formació universitària d’especialització en atenció a la dependència i 
en gestió de centres i serveis residencials en base al model ACP.
El model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) proposa millorar la qualitat de 
vida de les persones que necessiten atenció sociosanitària, especialment a les 
activitats de la vida diària, mitjançant la promoció de l’autonomia personal, el respecte 
al projecte vital i la humanització de les relacions entre professionals i persones usuàries 
i llurs familiars. L’ACP situa a la persona al centre de l’atenció assistencial, tenint en 
consideració la seva autonomia i capacitat de presa de decisions.

Sota el paradigma de l’ACP es descobreixen nous atributs específics dels serveis 
d’atenció que, fins ara, els models d’atenció tradicional no havien tingut en compte. 
Aplicar-lo requereix un canvi cultural i de gestió dels professionals i de les institucions, 
fent necessari adaptar procediments, sistemes i normatives dels centres assistencials. 

El Postgrau en Atenció Centrada en la Persona en Serveis d’Atenció a la Dependència 
proporciona als professionals una base sòlida, així com formació en els elements 
claus, per dur a terme aquesta transformació de model de gestió.

Objectius
 ■ Capacitar als participants per 

desenvolupar una actuació 
professional ajustada al model 
d’ACP en serveis de residències per 
a persones grans i/o d’atenció a la 
dependència.

 ■ Formar als professionals per tal que 
puguin oferir una atenció informada, 
personalitzada i individualitzada a la 
persona, que tingui en compte la seva 
experiència vital i que garanteixi el 
respecte a la seva dignitat, autonomia 
i privacitat.

 ■ Adaptar les bases del model d’ACP 
al context de centres i residències de 
Catalunya.

Requisits d’admissió i perfil 
d’ingrés
Persones amb titulació universitària 
de grau, llicenciatura o diplomatura en 
àmbits de les ciències de la salut. En 
el cas d’altres disciplines, que comptin 

amb experiència en ciències de la salut 
en contextos residencials.
El programa va dirigit a:

 ■ Professionals tècnics actius o 
interessats en treballar en residències 
per a persones grans o en altres 
serveis d’atenció a persones amb 
dependència, especialitzats en 
infermeria, fisioteràpia, teràpia 
ocupacional, psicologia i treball social, 
entre d’altres.

 ■ Professionals de la gestió i direcció 
de residències per a persones grans o 
d’altres serveis d’atenció a persones 
amb dependència.

 ■ Gerocultors/es o auxiliars de geriatria 
actius o interessats en treballar en 
residències per a persones grans i en 
altres serveis d’atenció a persones 
amb dependència. Els participants 
d’aquest col·lectiu obtindran un 
certificat conforme han cursat el 
Postgrau.



Sortides professionals 
Els titulats podran aplicar els preceptes 
de l’ACP en les seves tasques com a:

 ■ Gerocultors/auxiliars de geriatria

 ■ Tècnics especialitzats

 ■ Gestors/directors en residències i 
centres d’atenció a la dependència.

Coordinació
Antoni Salvà Casanovas. 
Director de la Fundació Salut i Envelliment 
UAB. Doctor en Medicina i especialista en 
Geriatria.

Ramon Miralles Basseda. 

Informació 
complementària

 ■ Formació bonificable a 
la Fundación Tripartita per 
la formació en el treball 
(FUNDAE). La gestió de la 
bonificació l’haurà de tramitar 
l’empresa participant.

 ■ Edició especial per alumnes 
ACRA amb formació ACP.

Amb la col·laboració de

10% descompte Alumni UAB 
Premium informa-te’n a
www.uab.cat/alumni
(Només a primera matrícula del curs complet)

Matriculació i gestió acadèmica:
FUABformació
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona  
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/fundaciouab

Informació i lloc d’impartició:
ACRA-Ass. Catalana de Recursos Assistencials
Calàbria, 236-240, Local 1, 08029 Barcelona
Tel. +34 93 241 78 40 
formacio1@acra.cat · www.acra.cat


