
Objectiu: Introduir l’enfocament de l’ACP i el Self-directed Support en els serveis socials públics i de les entitats del 
tercer sector, considerant les diferents situacions i variants de perfils que els/les professionals atenen.

Destinataris: Professionals que fan intervenció social en institucions públiques o en entitats del tercer sector.

Format i durada: 21h en format virtual, per mitjà de Zoom, repartides en 7 tallers teòrics i 6 sessions pràctiques.

Preu i inscripcions:  285 € (40% de descompte per a les entitats membres d’iSocial). Aquesta formació és 
bonificable. Inscripcions obertes fins a cobrir les places. Escriure a formacio@isocial.cat

Noves tendències en intervenció social

De l’Atenció Centrada en la Persona 
al Self-directed Support
                                                                                                                            

Els darrers anys en Serveis Socials s’ha consolidat l’enfocament d’intervencions professionals centrades en 
la persona, la coneguda ACP. Avui sabem que no es tracta tant de posar la persona al centre i que els 
professionals prenguin decisions tenint presents els seus interessos i voluntats, com d’oferir-li els suports 
que necessita per poder prendre les seves pròpies decisions. 
El model europeu del Suport Auto-dirigit (Self-directed Support en anglès) busca garantir i preservar aquest 
enfocament: donar suport i acompanyar en la presa de decisions a les persones que s’adrecen als serveis 
socials i a les entitats socials, a fi que tinguin en tot moment la possibilitat de fer efectius l’elecció i el control 
sobre com s’organitza l’acció o pla de suport per assolir els resultats acordats amb els/les professionals, a 
partir de les seves voluntats i els seus drets.

Programes de formació 
per a la innovació en Serveis Socials

Edició en 
castellà

Nº Data Horari Taller

1 8/06/2022 17h00-19h00 Marc teòric de l’Atenció Centrada en la Persona i del Self-directed Support  

1 8/06/2022 19h00-20h00 Taller pràctic 1

2 15/06/2022 17h00-19h00 ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones amb discapacitat  

2 15/06/2022 19h00-20h00 Taller pràctic 2

3 22/06/2022 17h00-19h00 ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones grans 

3 22/06/2022 19h00-20h00 Taller pràctic 3

4 29/06/2022 17h00-19h00 ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones sense llar  

4 29/06/2022 19h00-20h00 Taller pràctic 4

5 06/07/2022 17h00-19h00 ACP i Self-directed Support en la intervenció amb infància i famílies en risc  

5 13/07/2022 17h00-19h00 ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones amb problemes de 
salut mental i/o addiccions  

6 13/07/2022 19h00-20h00 Taller pràctic 5

7 20/07/2022 17h00-19h00 ACP i Self-directed Support en la intervenció amb dones víctimes de violències 
masclistes  

6 27/07/2022 17h00-19h00 Taller pràctic 6 - Conclusions



Equip docent:

Josep Maria Solé
Advocat. Secretari del patronat de la Fundació iSocial. Director de SUPPORT-Girona. Patró i president 
del Consell Social de l’Institut Guttman. Vice-president de la Fundació DRISSA. Vice-president de la 
Fundació Campus Arnau d’Escala. Membre de la junta directiva de l’European Association of Service 
Providers for Persons with Disabilities (EASPD).

Núria Fustier
Doctora en Treball Social i Llicenciada en Dret, professora de l’Escola de Treball Social de la 
Universitat de Barcelona. Amb 25 anys d’experiència en Serveis Socials: direcció dels Serveis Socials 
de Santa Coloma de Gramenet; avaluació i planificació a la Diputació de Barcelona (Cercles de 
Comparació Municipal); i membre de l’equip del I Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya. 

Marta Llobet
Doctora en Sociologia, Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia i Diplomada en Treball Social, 
professora agregada en el Grau de Treball Social i en diversos màsters a la UB i altres universitats. Ha 
coordinat la Recerca avaluativa del Programa Primer la Llar impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i 
focalitzat amb persones en situació de sensellar i en exclusió social severa.

Yolanda Domingo
Treballadora Social de PSI (Pla de Serveis Individualitzat) de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata 
de Reus, com a gestora de casos amb Trastorns Mentals Severs. Postgrau en Intervenció Social a 
l'àmbit de la Salut Mental, Màster Universitari de Treball Social Sanitari i Màster Universitari en 
Innovació en la Intervenció Social i Educativa. Professora associada de la URV.

Glòria Navarro
Treballadora social de l’Ajuntament de Barcelona des de 2003. Ha estat treballadora social d’atenció 
primària, responsable d’equipaments d’atenció a gent gran, i de programes de suport a cuidadors. 
Actualment és cap del Departament de gestió de recursos socials bàsics de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials.

Chus Rodríguez
Llicenciada en psicologia, psicopedagogia i graduada en treball social. Màster en maltractament 
i violències masclistes, i màster en psicologia jurídica i forense. Directora del Servei d'intervenció 
especialitzada en violències masclistes del Baix Llobregat, gestionat per ABD (Associació Benestar i 
Desenvolupament).

David Rodríguez
Treballador social, habilitat com educador social i format en teràpia i intervenció familiar sistèmica. 
Vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Fa més de 30 anys que 
treballa amb infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat i les seves. Membre fundador de 
les fundacions MAIN, IDEA i EVEHO. Professor associat de la Universitat de Barcelona.

Núria Ambrós
Llicenciada en psicologia, diplomada en magisteri, en educació social i en gestió de l’aprenentatge en 
les organizanitzacions, i màster en integració de persones amb discapacitat intel.lectual. Els últims deu 
anys s’ha especialitzat en formar, assessorar i acompanyar a entitats del tercer sector de tota Espanya 
en la implementació de  les pràctiques centrades en la persona. 

Ana Rodera
Doctora en educació i tecnologia, professora de la UOC, especialista en la dinamització i 
l’acompanyament de processos d’innovació en les organitzacions, amb més de vint anys d’experiència 
en formació i assessorament a institucions de Catalunya i d’Amèrica Llatina.

Fundació iSocial – Gran de Gràcia 239, 08012 – BARCELONA – formacio@isocial.cat
932 376 824 -  www.isocial.cat

Oferim experiències de co-creació, tallers vivencials i participats, i programes formatius i d’acompanyament, 
adreçats als equips professionals de Serveis Socials dels Ajuntaments, Consells Comarcals i entitats del tercer 
sector que estan compromesos en la construcció de propostes creatives i de valor que donin resposta als reptes de 
transformació i d’innovació que té avui el sector de l’acció social.
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