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Servei de 

informació i 

orientació sobre 

salut mental

psicoeducatius 

de familiars 

PROENFA i en 

primera persona 

KLAU DE RE

formacions 

Prospect per a 

familiars, persones 

amb experiència 

pròpia i 

professionals

Grups d’ajuda mútua 

de familiars i en 

primera persona, 

amb formació en 

moderació

Individual o familiar Intervencions i espais grupals







”
El apoderament es una condició i

una conseqüència del procés de

recuperació.

Metodologia – Filosofia

No centrada en els continguts teòrics

Participació en grup

aprenentatge guiat

Experts = propis participants  

Intercanvi d’experiències i tècniques

Facilitadors dels grups d’iguals.

Atmosfera de comprensió, confiança 



4 mòduls:

• 1ª persona

• familiars

• professionals

• comú

EUFAMI + Confederación SME

ª



edicions

facilitadors



1ª Persona Familiars Professionals Comú GLOBAL

1. Com valora el contingut dels 

cursos?
4,36 4,53 4,17 4,49 4,39

2. Com valora la manera en què 

ha estat organitzat el curs?
4,31 4,59 4,53 4,60 4,51

3. Com valora la metodologia

utilitzada?
4,33 4,38 4,46 4,47 4,41

4. Com valora la tasca dels/les 

facilitadors/es?
4,67 4,82 4,70 4,72 4,73

5. Com valora la utilitat del curs? 4,49 4,52 4,15 4,54 4,43

6. Com valora el grau de 

consideració que han tingut les 

pròpies aportacions al grup?

4,55 4,67 4,58 4,66 4,61

MITJANA TOTAL 4,45 4,59 4,43 4,58 4,51





Puntuacions

d’1 a 3

Ajudar les persones amb un problema de salut mental a afrontar la seva 

situació amb el suport d'altres  persones i  de recursos de suport 2,56

Ajudar  les persones amb un problema de salut mental a identificar 

comportaments que facilitin les interaccions socials 2,66

Ajudar les persones amb un problema de salut mental a fer front a la seva 

situació amb autonomia 2,50

Ajudar les persones amb un problema de salut mental a entendre i 

manegar millor l'estigma 2,53

Ajudar les persones amb un problema de salut mental a sentir-se més 

còmodes en les relacions amb familiars i professionals 2,54



Puntuacions

d’1 a 3

Ajudar a sentir-se còmodes amb usuaris i professionals

Ajudar a identificar comportaments que faciliten les seves interaccions socials

Ajudar a sentir-se en condicions d'igualtat amb usuaris i professionals

Ajudar a fer front a la seva situació amb autonomia?

Ajudar a afrontar la seva situació amb el suport d'altres persones i de recursos de suport?



Puntuacions

d’1 a 3

Ajudar els professionals a utilitzar estratègies de treball efectives per 

treballar amb les famílies i usuaris?

Ajudar els professionals a treballar amb la malaltia mental des de múltiples 

perspectives?

Ajudar els professionals a implicar-se en estratègies de treball basades en 

la col·laboració?















• Temps de durada i distribució de les sessions

• Poder arribar a més professionals

• Continguts actualitzats disponibles pels participants

• Formació continuada

• Publicitat, difusió i divulgació dels cursos

• Estratègies pràctiques

• Més interacció entre usuaris, familiars i professionals

• Cuidar a les persones voluntàries: facilitadores i testimonis
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