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GUÍA PRÀCTICA PER A LA PRESENTACIÓ DE RESUMS 
 
II Congrés de l’Acció Social – Inclusió.cat 
 
En aquest document trobareu la informació rellevant per a la presentació de resums al II Congrés 
de l’Acció Social – Inclusió.cat. 
 
DATES CLAU 
 

Presentació de resums: 18 febrer-12 abril 
Revisió de resums pel Comitè Científic: 24 abril-10 maig 
Comunicació de resolucions: 6 juny 
Data límit per inscripció d’autors/es al congrés:  16 juny 

 
MODALITATS DE PRESENTACIÓ 
 
Es pot participar del contingut del congrés en dues modalitats:  
 

1. Presentant un resum per exposar una Comunicació oral 
2. Presentant un resum per exposar un Pòster  

 
Les comunicacions són exposicions orals que es presentaran en blocs temàtics durant les sessions 
paral·leles del congrés. Cada autor/a disposarà de 10 minuts per fer la presentació.  
 
Els pòsters quedaran exposats físicament a la zona comú del congrés durant tot l’esdeveniment. El 
programa del congrés contempla una activitat de socialització específica per a la presentació de 
pòsters. 
 
El mateix resum pot ser presentat alhora en la modalitat de comunicació oral i en la modalitat de 
pòster.  
 
MODE DE PRESENTACIÓ DE RESUMS 
 
Els resums es presentaran a través de la plataforma en línia, accessible a través del web del congrés: 
www.inclusio.cat/comunicacions 
 
A continuació s’exposen alguns elements a tenir en compte: 
 
a. Estructura 
 
Els resums han de mantenir l’estructura següent: 
 

1. Repte/Objectius/Hipòtesi 
2. Intervenció/Metodologia emprada 
3. Resultats obtinguts/Impacte 
4. Conclusions 
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b. Extensió i format 
 
L’extensió màxima del resum serà de 700 paraules.  
 
El resum es pot presentar de dues maneres, a escollir per l’autor/a: 
 

1. Redactant directament als apartats corresponents de la plataforma en línia. 
2. Pujant un document amb el resum a l’apartat corresponent de la plataforma en línia. En 

aquest cas, el document haurà de complir els següents requisits: 
a. L’arxiu serà DOC, DOCX, o PDF. 
b. En la primera línia s’escriurà el títol del resum en negreta i subratllat.  
c. Font Calibri; Tamany 12; Interlineat Senzill; Sense justificar; Marges superior i 

inferior 2,5cm; Marges dret i esquerre 3cm.  
 
c. Criteris de valoració 
 
Els membres del Comitè Científic valoraran el resum en funció del criteris següents: 
 

20% Qualitat del contingut 
20% Originalitat 
20% Rellevància 
20% Consideració General 
10% Contribució per la teoria o la pràctica 
10% Qualitat de la presentació 

 
d. Acceptació de resums 
 
El membres del Comitè Científic revisaran tots els resums presentats. La resolució del Comitè Científic 
es comunicarà als autors/es un cop finalitzada la revisió. 
 
La resolució per resums en modalitat de Comunicació Oral podrà ser: 
 

• Acceptat 
• Denegat 
• Acceptat en modalitat de pòster 

 
La resolució per resums en modalitat de Pòster podrà ser: 
 

• Acceptat 
• Denegat 

 
En la mateixa comunicació de resolució es comunicarà com han de presentar-se les comunicacions 
orals i pòsters (format i metodologia) en aquells casos en que el resum ha estat “Acceptat” o “Acceptat 
en condició de pòster”. 
 
CONTACTE 
 
Victor Segura 
Secretaria científica del II Congrés de l’Acció Social – Inclusió.cat 
cientific@inclusio.cat 
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TEMÀTIQUES PER A LA PRESENTACIÓ DE RESUMS 
 
Promoció de l’autonomia personal i atenció des de la proximitat 
 
Les estructures sociodemogràfiques dels pròxims anys a Catalunya requeriran un sistema de serveis 
socials que prioritzi particularment la promoció de l’autonomia personal i la seva atenció des de la 
proximitat, és a dir, l’entorn domiciliari i comunitari de les persones, a casa seva o des d’institucions 
vinculades a la comunitat. Es planteja, per tant, un model que prioritza les intervencions apoderadores 
i de base comunitària, emfatitzant les fortaleses individuals i col·lectives i els suports relacionals, com 
a elements clau del benestar social.  
 
L’article 3 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix les finalitats dels serveis 
socials i així, a l’apartat 2, s’indica que són necessitats socials les que repercuteixen en l'autonomia 
personal i el suport a la dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i de grup, en les 
relacions interpersonals i socials i en el benestar de la col·lectivitat. Així mateix, l'article 2 de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència, defineix l’autonomia personal com la “capacitat de controlar, afrontar i prendre, per 
pròpia iniciativa, decisions personals sobre com viure d'acord amb les normes i preferències pròpies, 
així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària". S’inclou l’autonomia des del punt 
de vista funcional, però també social i, en el seu conjunt, com un dret que cal garantir.  
 
Les polítiques actuals per a les persones amb limitacions funcionals han d’anar més enllà per fer front 
als nous reptes. Així, doncs, i com ja es planteja a les bases de la futura llei catalana de promoció de 
l’autonomia personal, aquests canvis giraran fonamentalment al voltant de quatre eixos: la dignitat, 
inherent a les persones; l’autonomia, inclosa la llibertat de decidir; la promoció de les capacitats, i el 
benestar. 
 
Aquesta perspectiva requereix desenvolupar i consolidar nous models d’atenció des dels serveis 
socials, centrats en les persones, en els quals els professionals esdevinguin agents de transformació 
capaços d’activar i facilitar entorns i suports promotors de l’autonomia. 
 
En aquest Congrés, com a espai de generació i divulgació de coneixement, es pretén donar visibilitat 
a les millors pràctiques actuals a Catalunya i a altres països, així com copsar els pilars clau que permetin 
comprendre aquest paradigma d’atenció centrat en la persona i el foment de la seva autonomia en 
totes les seves vessants. 
 
Amb tot això, en aquesta segona edició del congrés es plantegen els següents eixos davant del repte 
de la transformació del sistema per a una promoció de l’autonomia personal i atenció des de la 
proximitat: 
 

• Atenció primària social i sanitària: cap a l’atenció integrada 
• Atenció integrada en l’entorn domiciliari 
• Models organitzatius i plataformes de serveis 
• Solucions tecnològiques 
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Presentació de resums 
 
S’espera el lliurament de resums per poder presentar comunicacions orals i pòsters durant el Congrés. 
Hauran de ser d’anàlisi d’experiències i bones pràctiques contrastades, estudis, recerques i projectes 
avaluats sobre les temàtiques que s’exposen a continuació i hauran de tenir en comú com a objecte 
el foment de l’autonomia personal, de manera directa o indirecta. 
 
Es convida a presentar propostes que impactin en la ciutadania i en particular en els grups més 
vulnerables en els quals operen els serveis socials: salut mental i addiccions, infància en risc, persones 
amb discapacitat, persones amb dependència, envelliment, persones amb problemes crònics de salut, 
i qualsevol grup de població que presenti necessitats de millora de l’autonomia personal. 
 
1. Atenció primària social i sanitària: cap a l’atenció integrada 

 
Al I Congrés de l’Acció Social – Inclusió.cat es van presentar multitud de comunicacions al voltant de 
l’atenció integrada social i sanitària des dels serveis socials. En aquesta ocasió, es vol aprofundir en 
aquesta temàtica des d’un punt més pràctic i, particularment, en relació amb la promoció de 
l’autonomia personal. Interessen experiències d’atenció integrada i coordinació entre l’atenció 
primària social i de salut en aquesta línia, en què les persones ocupin una posició central, i tant 
professionals com organitzacions s’adaptin i reestructurin en funció de les necessitats a atendre. En 
aquest eix es valoraran propostes al voltant dels subtemes següents:  

a. Atenció centrada en la persona 
b. Apoderament de les persones, grups o comunitats 
c. Promoció de la salut i benestar comunitari  
d. Autocura i formació de persones per a la seva salut i benestar 
e. L’autonomia i corresponsabilitat de les persones en la presa de decisions 
f. Pràctiques col·laboratives entre professionals de la salut i els serveis socials: efectes 

sobre competències i rols professionals 
g. Desenvolupament de la figura del professional de referència 
h. Partenariats territorials i treball en xarxa per a l’atenció integrada social i sanitària  
i. Instruments de planificació compartits entre els serveis socials i salut 
j. Eines i guies per a la implementació de models d’atenció integrada 

 
2. Prevenció i atenció integrada en l’entorn domiciliari i comunitari 

 
La provisió de l’atenció i l’acció preventiva en l’entorn domiciliari de les persones i les comunitats 
suposa un repte significatiu per a professionals, organitzacions i territoris que volen oferir una 
intervenció integral centrada en la persona. Tanmateix, la prevenció i l’acció social de base 
comunitària és una obligació present i futura per als serveis socials que caldrà articular d’acord amb 
les noves estratègies impulsades per les institucions. En aquest eix es valoraran propostes al voltant 
dels subtemes següents:  
 

a. De la institucionalització a la comunitat. Alternatives a la institucionalització 
b. Serveis de teleassistència avançada 
c. Gestió de la qualitat en l’atenció domiciliària 
d. Alternatives als models convencionals d’atenció: atenció no presencial i altres models 

d’intervenció 
e. El rol dels serveis socials en l’hospitalització domiciliària 
f. El rol del voluntariat en la cura i acompanyament de les persones 
g. Cuidadors familiars: experiències d’acompanyament i capacitació 
h. Cuidadors professionals: desenvolupament de perfils 
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i. Ciutats i territoris cuidadors 
j. Xarxes de suport i suport entre iguals 
k. Participació i protagonisme dels usuaris i la comunitat 

 
3. Models organitzatius i plataformes de serveis 

 
La promoció de l’autonomia i atenció des de la proximitat requereix modificar elements de les 
mateixes organitzacions de serveis socials i del conjunt d’organitzacions d’un territori. Quan es 
planteja una atenció integrada centrada en la persona prenen especial rellevància les plataformes de 
serveis o serveis integrats, dins d’una mateixa organització o en aliança entre diverses entitats. Es 
tracta de poder garantir el contínuum assistencial de la persona en la seva cura i acompanyament 
durant tot el seu cicle vital. En aquest eix es valoraran propostes al voltant dels subtemes següents:  

 
a. Integració de serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats i/o amb serveis d’altres 

sectors (salut, ensenyament, treball, etc.) 
b. Models de governança territorial per a la promoció de l’autonomia 
c. Noves formes d’articular recursos, estructures, models i organitzacions 
d. Plataformes de serveis 
e. Innovació en models de compra i finançament integrats de serveis 
f. Innovacions organitzatives en serveis socials bàsics i les altres organitzacions del 

territori: reorganització d’equips, portes i circuits d’accés als serveis, rutes territorials 
d’atenció, guies de pràctica o protocols d’atenció compartits. 

 
 
4. Solucions tecnològiques 

 
En la promoció de l’autonomia de les persones en el seu entorn domiciliari prenen especial rellevància 
les prestacions i solucions tecnològiques, que poden ser tecnologies digitals, millores 
arquitectòniques, productes o maquinària. En el congrés s’espera la presentació de solucions 
operatives, sostenibles i amb un grau elevat d’usabilitat per part dels usuaris. En aquest eix es 
valoraran propostes al voltant dels subtemes següents:  

 
a. Monitoratge de la llar 
b. Productes de suport i ajudes tècniques 
c. Solucions d’accessibilitat 
d. Solucions tecnològiques per al foment de les relacions socials 
e. Ús de les tecnologies per a una millor atenció centrada en la persona 
f. Eines digitals per a la realització de diagnòstics i serveis d’assessorament 

 
 


