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1
A XESTIÓN 

DA INTERVENCIÓN 
NO ÁMBITO DA 

INCLUSIÓN SOCIAL

INTRODUCIÓN

A complexidade das situacións e os procesos asociados á exclusión social, así 
como o resul-tado das medidas e os modelos actuais orientados a favorecer 
a inclusión social, fan cada vez máis evidente a necesidade dun cambio de 
modelo de atención ás persoas en situación de exclusión social. Pola súa vez, 
á preocupación polo incremento das desigualdades, ao alto grao de precarie-
dade e á perda da calidade de vida que o contexto de crise económica e fi-
nanceira puxo en evidencia nos últimos anos e os efectos que estas situacións 
teñen nas persoas establemente instaladas na exclusión súmase, por unha 
banda, a necesidade de identificar un novo marco conceptual de referencia 
que redefina as claves dunha atención de cali-dade para todas as entidades 
público-privadas que interveñen no ámbito da inclusión social e, por outro, a 
necesidade de reflexión, análise, reposicionamento e reparación da práctica 
pro-fesional para abordar e fomentar un itinerario de cambio, desde a cohe-
rencia e a sustentabilidade do sistema actual a un escenario caracterizado por 
unha cultura de atención que recoñeza as necesidades diferenciadas de mulle-
res e homes e que estea centrado na calidade de vida, os dereitos, autonomía 
e cidadanía activa das persoas. 

Esta preocupación e necesidade de cambio de modelo que Grupo Emaús Fun-
dación Social viña compartindo con outros axentes é, precisamente, a que mo-
tiva a formulación e liderado do Proxecto Inclúe: Innovación para a Inclusión 
Social, unha iniciativa xerada desde a colaboración interinstitucional a partir 
da constitución dun partenariado entre Emaús Fundación Social, a Dirección 
Xeral de Inclusión Social da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia 
e a consultora EOSA (Estratexia e Organización, SA) que participa en calida-
de de socia tecnolóxica. O Programa de Cidadanía Activa cofinanciado polo 
Mecanismo Financeiro do Espazo Económico Europeo (EEA Grants) e opera-
do pola Plataforma de ONG de Acción Social, ofrece o marco financiador que 
posibilita o desenvolvemento desta iniciativa e do reto que comporta. Un reto 
que ao longo dos 17 meses de duración do proxecto foi tamén compartido por 
outras 14 entidades sociais con contrastada experiencia no desenvolvemento 
de actuacións a favor da inclusión social en Galicia, catro corporacións locais e 
o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Así, o proxecto Inclúe tivo por diante un reto importante; achegar avances na 
procura de solucións para un dos desafíos máis complexos aos que se enfronta 
neste momento a sociedade, a aposta pola atención de calidade ás mulleres e 
homes que sofren situacións de exclusión social. Todo iso, apostando por pro-
mover a innovación social como forma renovada para facer fronte ao desafío 
exposto.

A primeira fase deste proxecto centrouse en identificar un novo marco con-
ceptual de referencia que redefina as claves dunha atención de calidade, con 
especial referencia ao enfoque de xénero, para todas as entidades público-
privadas que interveñen no ámbito da inclusión social no territorio galego, o 
Modelo Inclúe.
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O proxecto entra nunha segunda fase de reflexión, análise, reposicionamento 
e reparación da nosa práctica profesional para o que se mantivo a colabora-
ción do SIIS Centro de Documentación e Estudos da Fundación Eguía Careaga 
para deseñar un manual de atención a persoas en situación de exclusión social, 
que incorpore indicadores de calidade necesarios, formula-dos nas claves nas 
que se definiu o Modelo Inclúe. Nesta reflexión, acompañáronnos nova-mente 
o equipo EGENEX, composto por Iría Vázquez Silva e Carmen Verde Diego, co 
ob-xecto de ofrecer pautas para a incorporación da perspectiva de xénero na 
aplicación do mo-delo.

Nesta fase o proxecto Inclúe, apoiándose no uso da tecnoloxía social e o coñe-
cemento, priorizando a revalorización das persoas, a súa dignidade e calidade 
de vida, tratouse de desenvolver un manual que propón ferramentas, metodo-
loxías e identificación de boas prácticas que conxuguen as perspectivas téc-
nicas que están na base do Modelo Inclúe, coas perspectivas das persoas en 
situación de exclusión social e que permitan o traballo conxunto entre todos os 
axentes implicados nos procesos de inclusión. 

Neste sentido, foi clave a creación de espazos de encontro, debate e reflexión 
de carácter multidisciplinar que trataron de integrar a perspectiva das admi-
nistracións públicas e as institucións privadas, a experiencia dos e das profe-
sionais e o coñecemento das persoas en situación de exclusión social. Espazos 
que favoreceron a cocreación do modelo de atención Inclúe. 

Desde aquí o noso agradecemento pola súa implicación no proxecto ás per-
soas afectadas por situacións de exclusión que nos acompañaron na aterraxe 
do Modelo Inclúe á realidade, especialmente a Javier e Luis. Tamén ás entida-
des socias, Xunta de Galicia e EOSA, así como a aquelas de carácter público e 
privado que formaron parte do Grupo de Traballo In-clúe, pola súa implicación 
e compromiso. Grazas a todas elas: Aliade-Ultreia- Arquitectos Sen Fronteiras- 
Asvidal- Cáritas Diocesana de Ourense- Cáritas Diocesana de Tui-Vigo- CDR O 
Viso- Concello de Santiago de Compostela- Concello de Ourense- Concello de 
Vigo- Conce-llo de Viveiro- Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Be-
nestar- Cruz Vermella- Ecos do Sur- Feafes Galicia- Fundación Juan Soñador- 
Fundación Secretariado Gitano- IBS Padre Rubinos- Igaxés 3- Plan Comunitario 
de Teis.
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1. 
COMO SE ENTENDE A INTERVENCIÓN NO MODELO INCLÚE

1.1.
OS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DO MODELO INCLÚE

O Modelo Inclúe parte dunha ampla base teórica e conceptual para construír, 
a partir dela, un modelo de planificación da intervención social e de atención 
á persoa que incorpore as for-mulacións e prácticas profesionais de carácter 
innovador que se derivan dese substrato teórico. 

A partir da integración de todas esas perspectivas é como poderemos identi-
ficar novos camiños desde os que pensar e actuar no ámbito da intervención 
social e, especificamente, na área da inclusión social. O Modelo Inclúe baséase 
no seguinte esquema conceptual:

DERECHOS

COMUNIDAD
Y

PARTICIPACIÓN
SOCIAL

ACTIVACIÓN
INCLUSIVA

PERSONA GÉNERO
CALIDAD
DE VIDA

COORDINACIÓN

EVALUACIÓN

A figura anterior quere reflectir o cambio de perspectiva que implica o Modelo 
Inclúe, que trae consigo un cambio de perspectiva e unha nova mirada en rela-
ción cos procesos de inclusión social. Nese sentido, esta nova óptica baséase 
nos seguintes elementos básicos:

 - Na base do modelo están os dereitos das persoas, que se cons 
  titúen como o punto de partida do modelo.

 - As persoas están no centro de todas as actuacións;

 - O obxectivo é a calidade de vida, á que tratamos de chegar des 
  de unha dobre estratexia: a da activación inclusiva e a 
 º participación social.

 - Para iso, apóstase por tres claves metodolóxicas básicas: a coor 
  dinación, a avaliación e a perspectiva de xénero.

A partir dese esquema, os principios fundamentais que subxacen ao Modelo 
Inclúe articúlanse, fundamentalmente, ao redor dos catro enfoques teóricos 
que se expoñen a continuación.
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1.1.1.
O RESPECTO E A GARANTÍA DOS DEREITOS DAS PERSOAS USUARIAS COMO 
CONDICIÓN INDISPENSABLE E COMO PUNTO DE PARTIDA NOS PROCESOS 
DE INTERVENCIÓN SOCIAL

O modelo de intervención que propón este manual baséase, ante todo, nun-
ha individualización da intervención como medio para garantir o respecto aos 
dereitos fundamentais das per-soas usuarias en todos os servizos e formas 
de apoio que reciban. Iso significa que á hora de deseñar os servizos e plans 
de inclusión social debemos promover e garantir o efectivo cumprimento dos 
dereitos das persoas. Por iso, debemos orientar os recursos dispoñibles, as me-
todoloxías de traballo utilizadas e as formas de comunicación e a relación entre 
persoas usuarias e profesionais, de maneira que garantan o efectivo cumpri-
mento dos dereitos das perso-as que utilizan os nosos servizos. 

No traballo “Vivir mellor. Como compaxinar dereitos individuais e condicionan-
tes organizativos” (SIIS, 2011), identifícanse un total de seis dereitos cuxa ga-
rantía debe ser o fundamento desde o cal planificar e concibir unha interven-
ción social de calidade. Eses dereitos son: o dereito á dignidade, á privacidade, 
á intimidade, á autodeterminación, á autonomía, á capacidade de elección, á 
realización e á satisfacción persoal, á protección, ao coñecemento e á defensa 
dos dereitos individuais e colectivos das persoas.
   

TÁBOA 1. 
DEREITOS BÁSICOS NO ÁMBITO DOS SERVIZOS SOCIAIS

Dignidade

Privacidade e intimidade

Autodeterminación (capaci-
dade de decidir) e autono-
mía (medios para decidir)

Elección 

Satisfacción
e realización persoa

Protección, coñecemento e 
defensa dos dereitos

Recoñecemento do valor intrínseco das persoas, indepen-
den-temente de cales sexan as súas circunstancias, respec-
tando a súa individualidade e as súas necesidades persoais, e 
mostran-do, en todo momento, un trato respectuoso. 

Dereito das persoas para estar soas se ese é o seu desexo, a 
non ser molestadas e a non sufrir repetidas intromisións nos 
seus asuntos persoais.

A autodeterminación é o dereito para actuar ou pensar de for-
ma independente, incluída a disposición para asumir certos ni-
veis de risco calculado, mentres que a autonomía alude, máis 
especificamente, ao dereito das persoas usuarias a que se 
promova a súa capacidade física para desenvolverse de forma 
autónoma e a que se lles ofrezan os apoios e adaptacións máis 
idóneos para favorecer a devandita independencia.

Conservación de todos os dereitos inherentes á condición de 
persoa e á cidadanía, e oportunidade real de exercelos

Realización das aspiracións persoais e desenvolvemento das 
capacidades propias en todos os aspectos da vida cotiá.

Posibilidade de elixir libremente entre diversas opcións.

Fonte: SIIS Centro de Documentación e Estudos (2011). Vivir mellor. Como compaxinar dereitos individuais e 
condicionantes organizativos.
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Para garantir o cumprimento destes dereitos a través das prácticas e formas 
de intervención é imprescindible reflexionar acerca das condicións requiridas 
para que as persoas poidan exercer plenamente todos os dereitos que lles son 
recoñecidos. Neste sentido, é interesante partir da proposta do enfoque das 
capacidades humanas de Amartya Sen (2000) como forma de establecer unha 
clara diferenciación entre o recoñecemento formal de dereitos e a súa garan-
tía efectiva mediante a provisión dos medios necesarios para o seu efectivo 
cumpri-mento e a capacitación das persoas para facer uso deses medios. Este 
autor contrapón os conceptos de liberdade positiva e liberdade negativa, e lo-
gra desenvolver unha estratexia para darlles contido e aplicación práctica aos 
dereitos formalmente recoñecidos. A liberdade positiva refírese á capacidade 
efectiva dunha persoa para facer exercicio da súa liberdade, isto é, ao feito de 
que a persoa dispoña dos medios materiais e persoais necesarios para ac-tuar 
na dirección desexada. O concepto de liberdade negativa, con todo, concibe 
a liberdade (e o dereito) unicamente como aquela situación na que ningunha 
terceira persoa impide a outra actuar. Esta distinción lévanos a ter en conta que 
non será suficiente con impedir que terceiras persoas interfiran ou coarten o 
libre exercicio dos dereitos doutras, senón que será igualmente necesario ga-
rantir que cada suxeito dispón de todas as capacidades (materiais, simbólicas, 
emocionais, persoais, relacionais) necesarias para facer valer cada un dos seus 
dereitos. 

Para ilustrar a diferenza entre recoñecer un dereito e facer posible o seu exer-
cicio distinguiremos entre a autodeterminación como dereito e a autodetermi-
nación como capacidade da persoa (López, M. A. et. al., 2004): 

1. A autodeterminación como dereito
Consiste en ofrecer a garantía real a todas as persoas, á marxe das súas cir-
cunstancias e características, de ter un proxecto vital baseado na súa indivi-
dualidade e identidade e exercer control sobre este. 

2. A autodeterminación como capacidade
Refírese a un conxunto de habilidades que teñen as persoas para facer elec-
cións, tomar decisións e responsabilizarse destas. É unha capacidade que se 
adquire mediante a aprendizaxe, a interacción con outros e cun mesmo. No 
artigo A planificación centrada na persoa. Unha metodoloxía coherente co 
respecto ao dereito de autodeterminación, os autores definen o concepto de 
autodeterminación como capacidade como “a combinación de habilidades, 
coñecementos e crenzas que capacitan a unha persoa para comprometerse 
nunha conduta autónoma, autorre-gulada e dirixida á meta” (López, M. A. et 
al., 2004). Isto significa que para que unha persoa poida desenvolver a súa 
capacidade de autodeterminación é esencial que teña unha boa comprensión 
das súas forzas e limitacións, ademais de crer que é unha persoa capaz, para 
o que se necesita ter unha autoestima forte que lle achegue seguridade en si 
mesma. Cando se actúa sobre as bases destas habilida-des e actitudes, as per-
soas teñen máis capacidade para tomar o control das súas vidas. É, polo tanto, 
un comportamento complexo formado por unha variedade de compoñentes 
que debemos promover e acompañar ao longo do proceso de inclu-sión social: 
elección, toma de decisións, establecemento e logro de metas, resolución de 
problemas, autoconciencia, autoavaliación, autoobservación, autorreforzo, au-
todefensa e relacións cos demais.
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Figura 1. 
Factores que median entre o dereito de autodeterminación e a capacidade das 
persoas para exercer o seu dereito á autodeterminación (López, M. A., 2004)

CAPACIDADE DE AUTODETERMINACIÓN. 

DEREITO DE AUTODETERMINACIÓN

Benestar físico e emocional

Benestar material

Relacións interpersoais e sociais

Inclusión social

Desenvolvemento persoal

Como pode verse, o dereito á autodeterminación da persoa e a súa capacidade 
efectiva para exercer ese dereito está mediado por numerosos factores persoa-
is e sociais. Isto implica que debemos ter en conta todos estes factores á hora 
de concibir e pensar os enfoques e meto-doloxías desde as cales concibimos 
e practicamos a intervención social. É dicir, velar por que se cumpra cada unha 
das condicións que fan posible o exercicio real dun dereito debe ser un dos 
obxectivos que guíen o proceso de intervención social. Así, para garantir o de-
reito á autodeterminación da persoa non será suficiente con que deixemos que 
a persoa que tome as súas propias decisións, senón que debemos apoiala na 
construción e o fortalecemento de todas as capacidades necesarias para que a 
persoa poida, de feito, exercer o seu dereito á autodeterminación.

A garantía dos dereitos das persoas son á vez un fin e un medio. Un fin por-
que deben ser consideradas como constitutivas do proceso de intervención 
e criterio central de avaliación da súa calidade; pero tamén un medio, xa que 
constitúen un instrumento fundamental na mellora das posibilidades dos indi-
viduos para expresar e defender as súas demandas individuais e colectivas e, 
polo tanto, exercer a súa cidadanía activa e avanzar aos poucos no empodera-
mento individual e colectivo.  
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1.1.2.
O PARADIGMA DA CALIDADE DE VIDA COMO OBXECTIVO BÁSICO E A 
PLANIFICACIÓN CENTRADA NA PERSOA COMO METODOLOXÍA PARA A 
INDIVIDUALIZACIÓN DOS PROCESO DE INCLUSIÓN SOCIAL  

O obxectivo básico que se pretende coa intervención, de acordo ao Modelo 
Inclúe, é a mello-ra da calidade de vida das persoas usuarias. Para Shalock e 
Verdugo (2007), a calidade de vida é un estado desexado de benestar persoal 
que: (a) é multidimensional; (b) ten propieda-des éticas –universais− e émicas 
−ligadas á cultura−; (c) ten compoñentes obxectivos e sub-xectivos; e (d) está 
influenciada por factores persoais e ambientais. Estas propiedades do con-
cepto de calidade de vida teñen implicacións importantes á hora de concibir 
e deseñar os procesos de inclusión social das persoas. E é que a variabilidade 
do concepto en función das persoas e dos seus contextos fai que os procesos 
de intervención social deban individualizarse, pois só así se pode garantir que 
o deseño e a execución do plan de intervención se axus-ten ao concepto de 
calidade de vida da persoa coa que se estea traballando. 

Isto implica que a aplicación deste enfoque esixe que se clarifique cal é o con-
tido específico da noción de calidade de vida para a persoa coa que estamos 
a traballar. Así, desde este modelo de intervención concédeselle unha grande 
importancia á fase de diagnóstico ou avalia-ción comprensiva. Na devandita 
avaliación identifícanse aspectos da vida diaria da persoa, os seus hábitos e 
costumes, pero tamén os seus gustos, valores e preferencias. Deste xeito, bús-
case construír unha caracterización das distintas dimensións que compoñen o 
concepto de calidade de vida no caso específico da persoa á que atendemos. 
No seguinte cadro expóñense brevemente as distintas dimensións que com-
poñen o concepto de calidade de vida seguindo a definición de Verdugo et al. 
(2013):  
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TÁBOA 2. 
DIMENSIÓNS DE CALIDADE DE VIDA E APOIOS NECESARIOS

Benestar emocional (BE): 

Relacións
interpersoais (RI):

Benestar material (BM):

Desenvolvemento 
persoal (DP): 

Inclusión social (IS): 

Dereitos (DE): 

Benestar físico (BF):

Autodeterminación (AU): 

Fai referencia a sentirse tranquilo, seguro, sen abafos, non es-
tar nervioso. Avalíase mediante os indicadores: satisfacción, 
autoconcepto e ausencia de tensión ou sentimentos negati-
vos. 

Ter suficiente diñeiro para comprar o que se necesita e de-
séxase, ter unha vivenda e un lugar de traballo adecuados. Os 
indicadores avaliados son: vivenda, lugar de traballo, salario 
(pensión e ingresos), posesións (bens materiais) e aforros (ou 
posibilidade de ac-ceder a caprichos). 

Relacionarse con diferentes persoas, ter amigos e levar ben 
coa xente (veciños, compañeiros etc.). Mídese cos seguintes 
indicadores: relacións sociais, ter amigos claramente identifi-
cados, re-lacións familiares, contactos sociais positivos e gra-
tificantes, rela-cións de parella e sexualidade. 

Refírese á posibilidade de aprender diferentes cousas, ter 
coñe-cementos e realizarse persoalmente. Mídese cos indica-
dores: limitacións/capacidades, acceso a novas tecnoloxías, 
oportunida-des de aprendizaxe, habilidades relacionadas 
co traballo (ou outras actividades) e habilidades funcionais 
(competencia persoal, conduta adaptativa e comunicación). 

Ter boa saúde, sentirse en boa forma física, ter hábitos de 
alimentación saudables. Inclúe os indicadores: atención sa-
nitaria, sono, saúde e as súas alteracións, actividades da vida 
diaria, acceso a axudas técnicas e alimentación. 

Decidir en por si e ter oportunidade de elixir as cousas que 
unha persoa quere, como quere que sexa a súa vida, o seu 
traballo, o seu tempo libre, o lugar onde vive, as persoas coas 
que está. Os indicadores cos que se avalía son: metas e prefe-
rencias persoais, decisións, autonomía e eleccións. 

Ir a lugares da cidade ou do barrio onde outras persoas e par-
ticipar nas as súas actividades coma un máis. Sentirse mem-
bro da sociedade, sentirse integrado, contar co apoio doutras 
persoas. Avaliado polos indicadores: integración, participa-
ción, accesibili-dade e soportes.

Ser considerado igual ao resto da xente, que o traten igual, 
que respecten a súa maneira de ser, opinións, desexos, inti-
midade, dereitos. Os indicadores utilizados para avaliar esta 
dimensión son: intimidade, respecto, coñecemento e exerci-
cio de dereitos.

Fonte: Verdugo et al. (2013).

Se se utiliza o paradigma da calidade de vida como referente para a planifica-
ción dos proce-sos de inclusión social resulta evidente a necesidade de estable-
cer fórmulas de atención e acompañamento personalizadas. Isto implica que a 
aplicación deste enfoque permitirá superar algunhas das limitacións presentes 
no uso de determinados instrumentos de diagnóstico e intervención que, aínda 
que buscan individualizar os procesos de intervención, acaban repro-ducindo 
algúns dos erros nos que incorren os enfoques de índole universalista. A con-
tinuación expóñense algunhas das limitacións destas formulacións e de que 
modo a aplicación do en-foque da calidade de vida pode constituír unha solu-
ción a este tipo de problemas.  

- En primeiro lugar, fronte á concepción fragmentada e compartimen-
tada da vida da persoa sobre a que traballan moitas das metodoloxías 
de diagnóstico, desde o enfo-que de calidade de vida trátase de po-
ñer o acento nas interrelacións que se estable-cen entre os diversos 
ámbitos da vida da persoa. Así, o obxectivo será realizar un diagnós-
tico comprensivo da situación vital da persoa. Isto significa que de-
bemos ter en conta todo aquilo que ocorre na vida da persoa e tratar 
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de comprender que tipo de relacións se establecen entre os diversos 
ámbitos e esferas que a compoñen. 

- Aplicando o enfoque da calidade de vida e a planificación centrada 
na persoa confíreselle unha grande importancia ao autodiagnóstico 
ou perspectiva da propia persoa acerca da súa situación vital. Final-
mente, tamén se terán en conta aspectos vinculados aos gustos, pre-
ferencias, desexos e fontes de benestar persoal para a persoa. Es-te 
tipo de información habitualmente escapa aos métodos de diagnós-
tico e valoración convencionais. O enfoque da calidade de vida, con 
todo, permite incorporar todos estes elementos ao diagnóstico e inte-
gralos no plan de intervención da persoa. 

- Ademais, desde o enfoque da planificación centrada na persoa a 
estrutura e o contido do plan de intervención son tamén deseñadas 
con base nos desexos e preferencias da persoa. Isto fai que a persoa 
teña sempre a última palabra nas decisións relativas ao seu proceso 
de inclusión social, aínda que conta para iso co apoio e a orientación 
dun equipo de profesionais. 

A metodoloxía de deseño da intervención social que mellor se axusta aos prin-
cipios de actuación e obxectivos expostos neste apartado é a planificación 
centrada na persoa (PCP). É por iso que, ao longo deste manual, poden atopar-
se múltiples alusións ás técnicas e formas de organización do proceso de inter-
vención social que parten da metodoloxía da planificación centrada na persoa 
como referente. No apartado 3.3.3.1 pode atoparse unha descrición detallada 
dos principios que guían esta metodoloxía de intervención social, así como as 
recomen-dacións vinculadas á súa aplicación.  

1.1.3.
O EXERCICIO DA CIDADANÍA ACTIVA E A PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO 
ESTRATEXIA PARA O EMPODERAMENTO INDIVIDUAL E COLECTIVO, A PAR-
TICIPACIÓN COMUNITARIA E A ACTIVACIÓN INCLUSIVA

O terceiro dos eixes teóricos que serve como base para o deseño do proce-
so de intervención desde o Modelo Inclúe é o empoderamento das persoas e 
colectivos en situación ou en risco de exclusión social. A clave do empodera-
mento está na eliminación das barreiras formais e informais que obstaculizan 
a capacidade de autodeterminación das persoas, así como a transformación 
das relacións de poder entre os individuos, os profesionais, as comunidades, 
os servizos e a administración. Desde esta perspectiva, o empoderamento con-
sidérase un proceso social multidimensional a través do cal os individuos e 
grupos adquiren unha mellor comprensión e control sobre as súas vidas, tendo 
a posibilidade de modificar o seu contexto sociopolítico e mellorar as súas 
condicións de vida.

Ademais, é importante que entendamos o empoderamento como un proceso 
tanto individual, como colectivo. Isto supón que non só debe fomentarse o 
dereito á autodeterminación das persoas, senón que é igualmente importan-
te promover a participación e a capacidade de decisión nos espazos colecti-
vos nos que participan as persoas en situación de exclusión social. Isto implica 
deseñar e implementar formas participativas para a xestión e o funcionamento 
dos recursos e servizos asistenciais, así como iniciar procesos de cambio nos 
que os usuarios e as usuarias constitúan un dos eixes centrais arredor do que 
xiren os cambios organizacionais. Así pois, é necesario deixar a un lado a con-
cepción reducionista do papel da participación dos usuarios e usuarias nas 
organizacións e servizos de inclusión social. Isto é, a participación non debe ser 
un recurso puntual, instrumentalizado e circunscrito a determinados ámbitos e 
niveis de decisión, senón que se debe traballar para a introdución de estruturas 
de organización e xestión de carácter máis horizontal e democrático dentro 
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das organizacións.     

Neste sentido, é importante analizar cal é a postura respecto da participación 
das persoas usuarias da organización na que traballamos. Así, pode resultar de 
utilidade aplicar á análise o que Robert Chambers (1994) denominou puntos 
de referencia organizacionais (ver táboa 3). O modelo teórico proposto por 
Chambers serve para avaliar se a participación é concibida, dentro das organi-
zacións, como un medio ou como un fin en si mesma. No modelo da participa-
ción como medio, o obxectivo da participación das persoas nas actividades da 
organización son os fins organizacionais. É dicir, as persoas desempeñan o rol 
que lles foi asignado dentro da organización e, con iso, fan cumprir o plan e as 
decisións que xa foran tomadas de antemán por outras persoas. 

No esquema da participación como proceso, con todo, son as persoas e as súas 
demandas as que se sitúan no centro do proceso organizacional. Así, desde 
este enfoque asúmese o carácter dinámico e cambiante da realidade e com-
préndese a necesidade de adaptar os métodos e estratexias de acción ao con-
texto específico no que se actúa. Aínda que no marco dunha organización am-
bos os modelos deben estar presentes para garantir o bo funcionamento desta, 
o escaso desenvolvemento da perspectiva da participación como proceso no 
ámbito da inclusión social fai que sexa moi importante realizar este traballo de 
reflexión e valoración da praxe nas organizacións. Na seguinte táboa recóllense 
os puntos de referencia para a análise (Chambers en EAPN, 2010):

TÁBOA 3 . 
ESQUEMA DOS PUNTOS DE REFERENCIA ORGANIZACIONAIS. A ANÁLISE 
DA PARTICIPACIÓN COMO MEDIO E A PARTICIPACIÓN COMO PROCESO 
NAS ORGANIZACIÓNS (CHAMBERS, 1994)   

Punto de partida y referencia La participación como medio

Modo

Palabra clave

Meta

Toma de decisións

Teorías asumidas

Métodos / Regras

Tecnoloxía

Visión sobre os participantes

Fluxo de forzas

Resultado / Efecto

Planificación e acción

La participación como proceso

Interacción do persoal 
profesional cos participantes

Programa

Planificación

Pre-establecida; pechada

Centralizada

Reduccionistas

Estandarizados

Universal; 
paquete estandarizado

Motivadora

Control; Beneficiarios

Subministración e oferta

Infraestructura; de arriba 
a abaixo

Uniforme Diverso

Descentralizada

Demanda

En desenvolvemento, aberta

Empoderamento;
Actores / Socios

Capacidades, de 
abaixo a arriba

Participación

Posibilitadora

Proceso

Local; diversificado

Diversificados

Sistémicas, holísticas

Fonte: Guía Metodológica de la Participación Social de Personas en Situación de Pobreza y Exclusión 
Social. EAPN. (2010)
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O eixe de traballo ao redor da participación e o empoderamento das persoas 
en situación de exclusión social aquí proposto compleméntase co enfoque das 
capacidades exposto no apar-tado 3.1.1.1. Desta forma, dentro do Modelo In-
clúe, o eixe da participación e o eixe dos dereitos refórzanse mutuamente para 
dar lugar ao desenvolvemento das capacidades individuais e colectivas das 
persoas en situación de exclusión social. O obxectivo último desta dobre estra-
texia será lograr o empoderamento deste colectivo.
  
Doutra banda, tamén é importante considerar o papel da participación social 
das persoas nou-tros ámbitos que non sexan as propias organizacións de ac-
ción social. É por iso que neste modelo de intervención outórgase un papel 
fundamental á procura de oportunidades e estratexias para a inclusión social 
da persoa dentro da súa propia comunidade. Ademais, dentro do Modelo Inclúe 
a participación social e comunitaria concíbese tamén como medios para mello-
rar os coñecementos, as habilidades instrumentais e as habilidades socioafec-
tivas da persoa. E é que, a oportunidade de participar en espazos nos cales 
a persoa escolle participar libremente e nos que desenvolve actividades para 
as que posúe unha motivación intrínseca, po-den constituír un reforzo positi-
vo moi importante para a persoa. Isto implica que a participación comunitaria 
pode ser empregada como unha estratexia para mellorar a empregabilidade e 
a inserción social das persoas, especialmente nos casos de persoas que teñen 
maiores dificultades para a inclusión social.

1.1.4.
ENFOQUE DE XÉNERO

Os denominados “estudos de xénero” non tratan só de incluír ou describir a 
situación específica das mulleres como grupo social, senón que o seu obxectivo 
é reconceptualizar as categorías de análises dun fenómeno social. Así, no caso 
que nos ocupa do Modelo Inclúe, o enfoque de xénero non trata unicamente 
de desagregar os datos para a inclusión das mulleres nas investigacións ou 
informes, senón que supón reformular as concepcións dominantes sobre a 
exclusión social, a pobreza, o traballo, o mercado laboral ou a comprensión 
de como funcionan os estados de benestar, tendo en conta como lles afecta 
o factor xénero a todos eles. 

Recolleremos aquí as críticas fundamentais con respecto ao androcentrismo 
que presentan tanto algúns indicadores de exclusión social, como certos ele-
mentos relacionados coa intervención social neste ámbito. Podemos sintetizar 
estas críticas en tres especialmente relevantes. 

- En primeiro lugar hai que sinalar que os indicadores de exclusión 
social estiveron demasiado centrados no traballo formal e na renda 
monetaria das persoas, o que exclúe a moitas mulleres que non son 
consideradas como poboación activa. Por iso, os indicadores de ex-
clusión e inclusión social deben incluír sempre o traballo doméstico 
e de coidados realizado no fogar. Ademais, moitos datos calculan as 
rendas individuais a partir dos fogares. Neste caso, as desigualdades 
de xénero resultan parcialmente invisibilizadas e infrarepresentadas, 
xa que os datos de carácter individual esgrimidos se obtiveron en 
realidade a partir dunha información agregada relativa ao fogar, con-
siderando que todos os seus membros comparten o mesmo nivel de 
pobreza e de exclusión social (ver Damonti, 2014). Tal e como se pode 
consultar no último informe FOESSA (2014) é necesario prestar unha 
especial atención aos fogares nos que a sustentadora principal é unha 
muller, xa que mostran maiores niveis de exclusión e vulnerabilidade 
social nas tres dimensións medidas polo devandito informe: o eixe 
económico, o eixe político e o eixe social- relacional. 

- En segundo lugar, faise necesaria unha reconceptualización do con-
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cepto de familia nos procesos de inclusión social. Aínda que a familia 
pode ser un “colchón” para de terminados membros da familia, para 
as mulleres pode ser, en cambio, unha fonte de empobrecemento. Hai 
que ter en conta que o recente estreitamento do Estado de Benestar 
provocou unha diminución dos servizos públicos de protección e coi-
dado a persoas dependentes e dificultaron (aínda máis) o fomento 
da corresponsabilidade entre homes e mulleres. Como consecuencia 
diso, o traballo doméstico e de coidados increméntase nas familias, e 
responsabilízase diso, de novo e case en absoluto, ás mulleres (Lapa-
rra et al., 2012). 

- En terceiro lugar, outro dos aspectos cruciais que debemos ter en 
conta na aplicación do enfoque de xénero é a denuncia da dobre viti-
mización da que son protagonistas moitas mulleres en situacións de 
exclusión social en relación aos dispositivos públicos ou privados po-
los cales son atendidas. Faise necesario, polo tanto, respectar as deci-
sións e a autonomía das mulleres, prestando unha especial atención á 
relación de poder entre as persoas técnicas e as usuarias. 

Ademais destas críticas fundamentais ao androcentrismo, o enfoque de xéne-
ro, para unha mellor comprensión do proceso de exclusión social pon o acento 
na existencia de itinerarios de exclusión diferenciados en función do xénero; é 
dicir, as mulleres chegan á exclusión por razóns e procesos específicos e con-
dicionados polo xénero. Hai que ter en conta, por exemplo, que a violencia de 
xénero e a estigmatización social son unhas variables transversais en moitos 
dos colectivos de mulleres en procesos de exclusión social. Aínda que nalgúns 
colectivos en procesos de exclusión as mulleres son minoría con respecto aos 
homes (por exemplo, as mulleres en situación de rúa), constatouse que estas 
mulleres están expostas a unha violencia específica, como os abusos sexuais 
e a violencia de xénero en xeral. Como sucede no ámbito das prisións, outro 
ámbito masculinizado, os recursos están pensados para satisfacer soamente as 
necesidades dos usuarios homes. 

Por todos estes motivos, a intervención social desde un enfoque de xénero 
debe prestar atención aos aspectos emocionais. Realizar unha énfase impor-
tante na autoestima das mulleres e en desmontar a autoatribución de fracaso e 
culpa pola situación de exclusión social, e respectar, pola súa vez, a intimidade 
emocional das usuarias e a súa toma de decisión. 

•	 A situación económica das mulleres non se debe analizar tendo en con-
ta as rendas conxuntas do fogar. Ao analizar as rendas das usuarias, non se 
debe asumir que as rendas do fogar se dividen de modo equitativo entre os 
membros do fogar. É necesario usar indicadores de exclusión tanto no ámbito 
individual como de fogar. 

•	 Evitar a dobre vitimización das usuarias. Respectar as decisións e a au-
tonomía das mulleres. Prestar atención, neste sentido, á relación de poder entre 
as persoas técnicas e as usuarias. Respectar o ritmo das mulleres, e evitar xul-
gar as decisións que elas toman. 

•	 Ter	en	conta	a	existencia de itinerarios de exclusión diferenciados en 
función do xénero: como a violencia de xénero, a prostitución ou a viuvez. A 
violencia de xénero e a estigmatización social son unhas variables transversais 
en moitos dos colectivos de mulleres en procesos de exclusión social. As mu-
lleres poden ser minoría dentro dalgúns colectivos en exclusión social, pero a 
miúdo chegan á exclusión social nunha situación persoal máis complexa, sendo 
a súa estigmatización social maior. 

Figura 2. 
Síntese sobre como incorporar o enfoque de xénero na intervención social 
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•	 A violencia de xénero e os abusos sexuais deben recibir unha atención 
específica por parte do ou da profesional. A atención debe ser inmediata para 
poder detectar se a usuaria está a ser vítima desta violencia, e derivala, se é o 
caso, a recursos especializados. A derivación para un apoio psicolóxico e xurí-
dico son esenciais. 

•	 Prestarlles	 atención	 aos	 aspectos emocionais na intervención social. 
Realizar unha énfase importante na autoestima das mulleres e en desfacer a 
autoatribución de fracaso e culpa pola situación de exclusión social. Respectar 
a intimidade emocional das usuarias. Nunca solicitar máis documentación nin 
información que a estritamente necesaria para a intervención social. 

•	 Usar	unha	linguaxe non sexista ao longo das diferentes fases da inter-
vención social. 

•	 Nas	 actividades	 que	 propoñamos,	 poñer	 ao servizo das usuarias un 
servizo de canguro para non excluír a aquelas mulleres con cargas familiares. 
Adaptar os horarios de atención ás usuarias, que a miúdo posúen unhas dificul-
tades importantes de conciliación polas súas cargas familiares. 
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1.2.
O PERFIL E AS FUNCIÓNS DO OU DA PROFESIONAL DE REFE-
RENCIA NO MODELO INCLÚE

O concepto que mellor describe a función que debe desempeñar o ou a pro-
fesional de referencia no modelo de intervención social que se propón é o de 
facilitar o proceso de inclusión social da persoa.
A acción de facilitar é a de facer posible ou máis fácil determinada acción, logro 
ou proceso. Neste sentido, o papel da facilitación dentro do proceso de inclu-
sión social da persoa é similar á do acompañamento social. Con todo, o acom-
pañamento social supón axudar a persoa para transitar por un camiño máis ou 
menos delimitado e establecido, no cal os recursos e as estratexias de acción 
deseñadas adoitan circunscribirse á oferta dispoñible no sistema de organi-
zacións e institucións de acción social. No modelo de facilitación de procesos 
que propoñemos, con todo, o/a profesional debe axudar a persoa para atopar 
medios e recursos tanto dentro como fóra da rede asistencial. Tamén se espera 
que axude a persoa para establecer pontes ou relacións co seu contorno. Final-
mente, espérase do/da profesional de referencia que sexa capaz de mediar na 
relación entre a persoa e o equipo de profesionais que a atenden, e lograr que 
se produza un axuste máis ou menos constante de expectativas, necesidades e 
desexos entre as partes. Espérase así evitar, na medida do posible, a aparición 
de conflitos e lograr un mellor funcionamento de todo o proceso de inclusión 
social da persoa.

A facilitación é un paradigma que se orixina no ámbito da xestión dos procesos 
de grupo. Con todo, na medida en que o modelo de intervención que propo-
ñemos: 1) baséase na implicación de varios actores, tanto profesionais como 
comunitarios, no proceso de inclusión social da persoa, 2) parte dun modelo de 
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toma de decisións baseado no consenso e o acordo, e 3) aposta por un modelo 
de relación e comunicación horizontal e multipolar entre todas as partes impli-
cadas no proceso, cremos que resulta conveniente combinar a perspectiva do 
acompañamento social co da facilitación como marcos teóricos complementa-
rios desde os cales pensar o rol do e da profesional de referencia na xestión do 
proceso de inclusión social da persoa.  

Podemos definir a facilitación como “o esforzo deliberado de xestionar para-
digmas, pensamentos, sentimentos, actitudes, discursos e prácticas en prol de 
despregar o conxunto de facultades, capacidades e potencialidades das per-
soas, tanto no ámbito individual como colectivo, para axudar a construír acor-
dos de calidade (equitativos e sustentables), e promover accións orientadas 
a mellorar a calidade de vida das persoas (Arce, R., 2012). Os aspectos desta 
definición que nos interesa destacar para ser aplicados na xestión dos procesos 
de inclusión social son: 1) a énfase na necesidade de recoñecemento mutuo 
e comprensión entre as subxectividades en disputa 2) o logro de acordos de 
calidade entre as partes como método para resolver os conflitos e diferenzas 
de opinión e 3) a promoción de solucións que repercutan nunha mellora da 
calidade de vida das persoas. 

A relación entre a persoa e a persoa facilitadora debe basearse nunha actitude 
de respecto, confianza e colaboración mutua, enriquecida pola profesionali-
dade e a pericia técnica da persoa facilitadora, que debe aplicar os seus co-
ñecementos en técnicas de comunicación, resolución de conflitos e resolución 
de problemas, para lograr que a persoa alcance os seus obxectivos. Ademais, 
a persoa facilitadora debe asumir a función de facilitar as relacións entre a 
persoa e a comunidade. Xa dixemos que no modelo de intervención que pro-
poñemos é moi importante a relación da persoa co territorio e a comunidade á 
que pertence. Así, unha das funcións crave da persoa facilitadora debe ser a de 
atopar oportunidades para a inclusión e a participación social da persoa na súa 
comunidade. Para iso, a persoa facilitadora deberá identificar aqueles recursos 
e espazos comunitarios que poidan constituír un bo lugar para a integración 
social da persoa e prever os apoios e adaptacións necesarios para que a persoa 
poida, de feito, participar no devandito espazo comunitario. A continuación, 
recóllense unha serie de habilidades que a persoa facilitadora debe ter para 
realizar este labor de facilitación das relacións entre a persoa e a súa comuni-
dade (Dingwall, Ch. (et al.), 2006):

A persoa facilitadora debe ser unha persoa…

Figura 3. 
Características e habilidades que debe ter a persoa facilitadora para buscar e 
construír apoios naturais no contorno da persoa.

- Que coñeza ben a persoa á que acompaña no seu proceso de inclu-
sión social.

- Que sexa capaz de confiar noutras persoas e membros da comuni-
dade.

-Que confíe na capacidade das outras persoas para resolver proble-
mas.

-Que sexa capaz de xestionar e mediar nos conflitos que xurdan con 
membros da comunidade, tanto consigo mesmo/a como coa persoa 
á que acompaña.

-Que valore os recursos comunitarios e o valor das conexións e rela-
cións comunitarias.

-Que sexa capaz de coordinarse con outras persoas para realizar ac-
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cións e tomar decisións de forma conxunta. 

- Que sexa capaz de pedir axuda e acudir aos demais para pedir cola-
boración e apoio para realizar o seu traballo.

- Que teña boas conexións na comunidade e que dispoña de recursos 
relacionais dentro desta.

- Que sexa capaz de identificar os recursos, habilidades e capacidades 
das persoas.

- Que confíe na capacidade da comunidade para acoller, integrar e 
axudar a persoas que se atopan en situación de dificultade.

Fonte: Dingwall, Ch. (et ao.) (2006)

A segunda función que debe asumir o/a profesional de referencia será a de 
acompañar á persoa ao longo do seu proceso de inclusión social. Partindo da 
seguinte definición podemos identificar cal debe ser o papel do/da profesional 
de referencia neste labor de acompañamento. O acompañamento social é:

 “Un método de intervención profesional temporal, de intensidade va- 
 riable, baseado no dereito da cidadanía a unha relación de axuda ou  
 atención social personalizada. Partindo dunha relación proactiva e de  
 confianza e mediante o deseño conxunto dun itinerario individualizado  
 de incorporación con obxectivos acordes ás necesidades, debe posibi 
 litar unha oportunidade de mellora ou redución de danos. Debe   
 estar encamiñada ao desenvolvemento das potencialidades e capaci 
 dades da persoa e ao descubrimento e reinterpretación da situación  
 en clave de cambio, tomando o protagonismo do propio proxecto so 
 cial.” (Mutilva, B., 2012)

Para un bo desenvolvemento das funcións de acompañamento á persoa, o/a 
profesional de referencia debe dispoñer das seguintes calidades persoais:

- empatía, autocoñecemento e autoconciencia;
- habilidades comunicativas e sociais;
- capacidade de construír relacións baseadas nun ambiente relacional  
 positivo (respecto, colaboración, afecto, establecemento de normas  
 claras, valoración e recoñecemento mutuo, sentido do humor);
- capacidade para resolver problemas;
- capacidade para facer fronte a situacións estresantes e xestionar a ten 
 sión emocional
- creatividade;
- actitude proactiva.

La segunda función que debe asumir el/la profesional de referencia será la de 
acompañar a la persona a lo largo de su proceso de inclusión social. Partiendo 
de la siguiente definición podemos identificar cuál debe ser el papel del/de la 
profesional de referencia en esta labor de acompañamiento. El acompañamien-
to social es:

 “Un método de intervención profesional temporal, de intensidad 
   variable, basado en el derecho de la ciudadanía a una relación de 
   ayuda o atención social personalizada. Partiendo de una relación 
   proactiva y de confianza y mediante el diseño conjunto de un itinerario
   individualizado de incorporación con objetivos acordes a las necesi-
   dades, debe posibilitar una oportunidad de mejora o reducción de da-
   ños. Debe estar encaminada al desarrollo de las potencialidades y 
   capacidades de la persona y al descubrimiento y reinterpretación de
   la situación en clave de cambio, tomando el protagonismo del propio
   proyecto social.” (Mutil-va, B., 2012)

Para un buen desarrollo de las funciones de acompañamiento a la persona el/
la profesional de referencia debe disponer de las siguientes cualidades perso-
nales:
 · empatía, autoconocimiento y autoconciencia;
 · habilidades comunicativas y sociales;
 · capacidad de construir relaciones basadas en un ambiente relacional 
   positivo (respeto, colaboración, afecto, establecimiento de normas 
   claras, valoración y reconocimiento mutuo, sentido del humor);
 · capacidad para resolver problemas;
 · capacidad para hacer frente a situaciones estresantes y gestionar el
   estrés emocional
 · creatividad;
 · actitud proactiva.

1.3.
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN QUE GUÍAN A INTERVENCIÓN NO 
MODELO INCLÚE

Partindo dos principios fundamentais do Modelo Inclúe expostos no apartado 
3.1.1, podemos definir unha serie de principios de actuación máis concretos que 
nos permitan levar ao ámbito da praxe profesional os fundamentos teóricos 
nos que se sustenta este modelo de intervención (Sanderson, 2000): 
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Figura 4. 
Principios de actuación que orientan o modelo de atención á persoa 
no Modelo Inclúe

Apoiar os soños e 
obxectivos da persoa

Escoita activa e 
aprendizaxe continua ao 

longo de todo o proceso de 
intervención 

Afinidade entre usuario/a 
e  profesional

Comunicación, 
coordinación e 

reflexividade do proceso

Equilibrar o que a persoa 
quere co que a persoa 

necesita

Conectar e vincular á 
persoa coa súa 

comunidade/ territorio

Apoiar as relacións 
sociais e interpersoais 

da persoa

Delimitación clara dos 
roles e responsabilidades 

do/da profesional de 
referencia e da persoa

1.Apoiar os soños e obxectivos da persoa: 

Este principio indica que o horizonte último que debe orientar o proceso de 
intervención social da persoa será o logro dos soños e obxectivos vitais des-
ta última. De cara ao proceso de intervención, isto significa que ademais de 
considerar os gustos, intereses e preferencias da persoa ao longo de todo o 
proceso de deseño e implementación do plan de atención individualizada, o/a 
profesional de referencia deberá, tamén, ser capaz de soster mediante o seu 
traballo de acompañamento os soños e obxectivos vitais da persoa no longo 
prazo. 

Para iso, debemos incluír no proceso de intervención coa persoa metodoloxías 
específicas que nos permitan coñecer os soños e aspiracións vitais desta. Ade-
mais, debemos alentala e apoiala na consecución dos seus obxectivos e bus-
car formas de apoio e estratexias de intervención que sexan capaces de acom-
pañar o seu logro. Isto é, o/a profesional de referencia debe tratar de que a 
persoa adquira as ferramentas persoais e instrumentais necesarias para poder 
ver cumpridas as súas aspiracións vitais. Isto significa que os obxectivos da 
persoa deben estar sempre incorporados ao plan de intervención, aínda que 
sexa como obxectivos a longo prazo e, sobre todo, que non debemos descar-
talos por moi difíciles de alcanzar que poidan parecernos desde o escenario 
presente. 

2.Apoiar as relacións sociais e interpersoais da persoa: 

Este principio busca centrar a atención na importancia que as relacións in-
terpersoais e de grupo que as persoas manteñen co seu contorno teñen para 
construír e estabilizar a identidade social e persoal, así como contribuír ao 
benestar persoal e á calidade de vida. O carácter central que unhas relacións 
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sociais de calidade teñen para as persoas, fai que debamos tratar de soster 
e potenciar mediante a intervención o establecemento de relacións positivas 
entre a persoa e o seu contorno. 

Isto significa que o/ a profesional de referencia debe ter en conta, respectar e 
apoiar, sempre que o/a usuario/a o desexe, aquelas relacións positivas que a 
persoa mantén con outras persoas e grupos do seu contorno. Na práctica da 
intervención, isto significase que o/a profesional debe prever e xestionar for-
mas para reforzar e darlles continuidade ás relacións sociais da persoa dentro 
do plan de intervención. De feito, sempre que sexa posible, tratase de articular 
algunha forma de participación, por pequena que sexa, de persoas significati-
vas para a persoa dentro do seu plan de inclusión social. Este principio tamén 
implica que debemos tratar de evitar, especialmente nos casos de persoas que 
posúen unha rede de apoio, o uso de recursos institucionalizados como forma 
de incorporación social da persoa. 

3. Conectar e vincular a persoa coa súa comunidade/territorio:  

O recoñecemento e a valoración social son dúas cuestións cruciais para garan-
tir o benestar e a satisfacción persoal das persoas. Por iso, outro dos obxecti-
vos centrais da intervención desde o Modelo Inclúe será potenciar as relacións 
da persoa co contorno comunitario e o territorio ao que pertence. Iso significa 
que outra das estratexias de traballo fundamentais para a inclusión social da 
persoa dentro deste modelo, será buscar formas de participación comunitaria 
no marco de recursos normalizados e con base nos gustos, intereses e prefe-
rencias da persoa. 

A forma de inclusión que escollamos pode ir desde a realización de activida-
des de voluntariado á participación en actividades de lecer e tempo libre en 
recursos dirixidos á poboación en xeral. Cada unha das estratexias de inclu-
sión deberá ir acompañada dos apoios que a persoa necesite para realizar a 
actividade escollida. En especial, cando as persoas sexan mulleres haberá que 
poñer moita atención nas cargas familiares que poida ter e como suplilas para 
que a súa participación poida ser efectiva: con quen deixar ao coidado dos 
nenos e nenas, como substituílas en labores de coidado de membros depen-
dentes da familia son aspectos para ter en consideración para que as mulleres 
poidan vincularse coa comunidade. Así mesmo, sempre que as características 
do caso o permitan, trátase de que unha parte das persoas que asumen tare-
fas de apoio dentro do plan de intervención da persoa proveñan do mesmo 
contorno comunitario.   

4. Escoita activa e aprendizaxe continua ao longo de todo o proceso de interven-
ción:

Este principio recolle a idea de que non é suficiente con escoitar e ter en conta 
as demandas e preferencias da persoa ao comezo da intervención, isto é, du-
rante as fases de acollida e deseño do plan de intervención. Así mesmo, tam-
pouco será suficiente con aprender dos nosos erros unha vez que a interven-
ción finalizase ou estea xa moi avanzada. Ao contrario, será necesario dispoñer 
de mecanismos de avaliación e mellora da intervención ao longo de todo o 
proceso. A idea fundamental deste principio é que as canles de comunicación 
entre a persoa e o seu profesional de referencia sexan fluídos, accesibles e 
efectivos (isto é, que isto sexa tido en conta pola outra parte) ao  longo de 
todo o proceso de intervención. Só baixo estas condicións poderemos garantir 
que o acompañamento que realicemos constitúa unha axuda de calidade para 
a persoa.

5. Afinidade entre usuario/a e profesional

Este principio recolle a idea de que a comunicación, a coordinación e a capa-
cidade de cooperar para alcanzar un obxectivo se verá positivamente influída 
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nos casos en que exista unha “afinidade” ou “conexión” entre a persoa e o seu 
profesional de referencia. De cara ao proceso de intervención este principio 
implica que a persoa debe ter dereito a elixir e a cambiar de profesional sem-
pre que o desexe. 

Permitirlle á persoa realizar este tipo de eleccións pode influír de forma moi 
positiva nos niveis de participación e motivación da persoa respecto do seu 
proceso de inclusión social, evitando que se enquisten situacións e que xur-
dan malentendidos e conflitos entre a persoa e o seu profesional de referen-
cia. Evidentemente, este dereito da persoa vese limitado pola necesidade de 
ter en conta tamén as necesidades organizativas do servizo ao que acode. A 
cuestión é que o feito de que debamos compatibilizar os intereses de ambas 
as partes de forma simultánea non xustifica que fagamos prevalecer un sobre 
outro de forma sistemática, como, ás veces, sucede.

6. Comunicación, coordinación e reflexividade ao longo de todo o proceso de 
intervención:

Este principio busca visibilizar a importancia de manter un fluxo continua-
do de información de calidade e uns bos mecanismos de coordinación entre 
todas as partes implicadas no proceso de inclusión social da persoa. A gran 
cantidade de actores que nun momento ou outro do proceso de intervención 
social da persoa se implican neste, require dunha coidadosa xestión da comu-
nicación entre todos/as eles/as. 

Por iso, para garantir que lle ofrecemos á persoa un acompañamento de ca-
lidade, será moi importante a función de coordinación, non só de recursos, 
senón, sobre todo, de persoas, que debe desempeñar o/a profesional de re-
ferencia. Ademais, outra cuestión importante é o uso reflexivo que no modelo 
proposto se lle concede a toda a información xerada e intercambiada entre os 
axentes implicados no proceso. É dicir, toda a información xerada no proceso 
debe servir para aprender e mellorar o propio proceso. 

Ademais, débese incluír á persoa no sistema de avaliación e toma de decisións 
sobre o seu plan de intervención, así como potenciar a interacción entre todas 
as partes e a crítica de grupo para a mellora das estratexias e accións concre-
tas para lograr a inclusión social da persoa.

A coordinación por parte da entidade debe ter en conta que as actividades 
que se expoñan deben asegurar que non se exclúa a ningunha persoa (sobre 
todo mulleres) polo feito de non ter con quen deixar os seus fillos e fillas ou 
familiares dependentes. Así, é importante xestionar un servizo de canguro na 
propia entidade para asegurar unha participación igualitaria. 

Equilibrar o que a persoa quere co que a persoa necesita

Habitualmente, nos servizos e recursos para a inclusión social téndese, ben a 
desprotexer ou ben a sobreprotexer as persoas ás que atendemos, sen chegar 
a alcanzar o equilibrio entre estas dúas forzas en tensión. Para tratar de evitar 
ou reducir a conflitividade que existe entre o dereito á autonomía e á auto-
determinación dos usuarios e das usuarias e a responsabilidade dos/as pro-
fesionais da intervención social sobre o benestar e a seguridade das persoas 
ás que atenden, será necesario incorporar algúns dos seguintes principios ao 
deseño dos servizos, plans e modelos de intervención para a inclusión social 
das persoas. 

No traballo de atención directa coas persoas debemos asumir como parte do 
proceso de incorporación social da persoa o feito de que esta tome, ás veces, 
decisións coas que non esteamos de todo de acordo ou, mesmo, que nos pa-
rezan un retroceso no seu proceso de inclusión social. Esta circunstancia é, 
ademais de inevitable, necesaria, xa que, o obxectivo final é que as persoas se-
xan capaces de tomar as súas propias decisións e xestionar as consecuencias. 
O importante é remarcar que, nas ditas circunstancias, non debemos retirar o 
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noso apoio nin interromper o proceso de acompañamento á persoa, aínda que 
si que debamos tomar medidas para xestionar a situación. 
Ademais, deberanse deseñar formas de acollida e servizos de atención máis 
flexibles e orientados ás necesidades e preferencias específicas das persoas ás 
que atendemos e non ao que a sociedade cre que merecen ou espera deles/as. 
Isto é especialmente relevante en relación cos horarios de atención a persoas 
con cargas familiares que non poden, de facto, acudir aos servizos en horarios 
preestablecidos incompatibles coa conciliación da vida persoal e familiar.

7. Delimitación clara dos roles e responsabilidades do/da profesional de referen-
cia

Finalmente, debemos ter en conta que todas as partes implicadas no plan de 
intervención da persoa deben coñecer e recoñecer, desde un primeiro momen-
to, as funcións atribuídas ao profesional de referencia. Debido a que no mode-
lo de intervención que propoñemos o/a profesional de referencia debe asumir 
funcións de comunicación e coordinación entre todas as partes implicadas no 
proceso de inclusión social da persoa, o feito de que os limites e competencias 
das súas funcións sexan coñecidas e respectadas por todas as persoas impli-
cadas adquire unha especial importancia. A claridade na definición das súas 
funcións previrá a aparición de conflitos e evitará que, tanto o resto de profe-
sionais como a propia persoa e o seu contorno, dirixan cara a el ou ela queixas 
e demandas que deben ser expostas a outras persoas do equipo.  

Así, o/a profesional de referencia debe lograr que exista unha relación de coo-
peración e coordinación entre todas as partes, sen que iso implique que estas 
perdan autonomía para xestionar os procesos e resolver os conflitos entre 
eles/as de forma independente. Isto significa que o/a profesional de referencia 
debe ser capaz de estar o suficientemente preto de cada parte como para que 
esta poida recorrer a ela cando senta que non pode resolver un determinado 
problema, pero debe traballar tamén para que se creen e funcionen satisfacto-
riamente formas de coordinación e comunicación adecuadas entre os diferen-
tes axentes involucrados no proceso de inclusión social da persoa.
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2. 
CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Para facilitar a utilización deste manual, exponse brevemente cal é a estrutura 
xeral deste documento, así como a estrutura específica de cada un dos capí-
tulos que o compón. Ademais, ao final desta explicación inclúese tamén unha 
breve lenda con todos os símbolos utilizados ao longo do manual, para que 
lectores e lectoras poidan coñecer o significado de cada un deles e orientarse 
correctamente ao longo do texto.

O manual consta dun total de seis capítulos. O primeiro deles ten carácter in-
trodutorio e o seu obxectivo é ofrecerlles aos seus lectores e lectoras un pano-
rama xeral do contido dos cinco capítulos seguintes, nos que se desenvolven 
un total de 26 boas prácticas para a intervención con persoas en situación de 
exclusión social. Ademais, neste primeiro capítulo ofrécese unha análise sintéti-
ca que lle permite ao lector ou lectora identificar cales dos paradigmas teóricos 
nos que se basea o Modelo Inclúe se recollen en cada unha das boas prácticas 
enumeradas. Deste xeito, o lector ou lectora pode consultar cales das boas 
prácticas recollen aqueles paradigmas teóricos que sexan do seu interese, así 
como coñecer en cales dos paradigmas teóricos se basea cada unha das boas 
prácticas identificadas.

Tras este capítulo introdutorio, inclúense cinco capítulos que corresponden a 
cada unha das fases do proceso de intervención social. Ao longo destes capí-
tulos expóñense, en función da fase de intervención na que deben ser aplica-
das, todas as boas prácticas identificadas. Cada capítulo está estruturado da 
seguinte maneira. En primeiro lugar, faise unha breve introdución a cada unha 
das fases de intervención, enumerando cales son os seus obxectivos xerais e 
destacando as características específicas que estes obxectivos adoptan dentro 
do Modelo Inclúe. A continuación, enuméranse brevemente os obxectivos de 
cada fase de intervención e, finalmente, desenvólvense en profundidade todas 
as boas prácticas identificadas para cada unha das fases. Ademais, ao final 
de cada capítulo exponse brevemente un caso no que se mostra a aplicación 
práctica dalgunhas das recomendacións e boas prácticas formuladas e inclúese 
unha breve bibliografía con lecturas especificamente recomendadas para pro-
fundar nos contidos de cada capítulo.

Respecto da estrutura expositiva correspondente ao desenvolvemento de cada 
unha das boas prácticas, é a seguinte.  

 - En primeiro lugar, indícase cales son os resultados esperados da apli 
 cación de cada unha das boas prácticas sobre o proceso de inclusión  
 social da persoa ou sobre o seu plan de intervención. 

 - A continuación, desenvólvense unha serie de recomendacións que  
 per miten levar á práctica os resultados esperados en cada caso. A  
 medida que se avanza na explicación, inclúense diversos    
 exemplos e ferramen tas útiles para a súa posta en práctica. 

 - Ademais, tamén se destacan aqueles aspectos das recomendacións  
 for muladas aos que se debe prestar especial atención e ofrécense al 
 gun has pautas e consellos para evitar erros na súa aplicación.  

Na táboa seguinte explícase o significado de cada un dos símbolos utilizados 
ao longo do manual:
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TÁBOA 4. 
GUÍA PARA INTERPRETAR OS SÍMBOLOS UTILIZADOS
AO LONGO DESTE MANUAL.

Indica os resultados positivos ou esperados  que se espera obter da apli-
cación de cada unha das boas prácticas identificadas.

Indica a clarificación do contido dalgunha das recomendacións ou sinala 
situacións ás que se lles debe prestar especial atención ao longo do pro-
ceso de intervención. O seu obxectivo é evitar erros na aplicación das re-
comendacións formuladas e lembrarlle ao/ á profesional aqueles aspec-
tos máis importantes para a posta en práctica de cada recomendación

Identifica ferramentas de traballo concretas que se propoñen para ser 
utilizadas ao longo do proceso de intervención. Refírese, sobre todo, 
a ferramentas comunicativas ou estilos de intervención que poden ser 
utilizados polo/a profesional de referencia ao longo do proceso de inter-
vención coa persoa.

Facer referencia a exemplos concretos que ilustran o contido das reco-
mendacións e as boas prácticas incluídas no manual.

Este símbolo identifica cada unha das recomendacións incluídas no ma-
nual. As recomendacións teñen o obxectivo de guiar e facilitar a aplica-
ción de cada unha das boas prácticas identificadas.

Este símbolo indica a presenza dunha serie de pautas e consellos para 
evitar determinados erros na aplicación das recomendacións vinculadas 
a cada unha das boas prácticas.

SÍMBOLO SIGNIFICADO
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3. 
FASES DA INTERVENCIÓN, BOAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS 
E PARADIGMAS TEÓRICOS VINCULADOS A CADA UNHA DAS 
FASES DE INTERVENCIÓN. 

Neste apartado inclúese un resumo sintético de todas as boas prácticas incluí-
das neste manual e vincúlase cada unha delas cos paradigmas teóricos que 
serviron de base á construción do Modelo Inclúe (ver táboa XX). Para iso, ela-
boráronse varias táboas que resumen as boas prácticas identificadas en cada 
fase do proceso de intervención e que indican a forma en que cada unha delas 
integra os diversos paradigmas teóricos a partir dos que se construíu o Modelo 
Inclúe. A continuación, presentamos cada unha das táboas e resumimos bre-
vemente o seu contido, para identificar cales dos paradigmas que se atopan 
mellor representados en cada unha das fases do proceso de intervención. Pero 
antes de dar paso a esta explicación, incluímos unha táboa que resume e nu-
mera os diversos paradigmas teóricos que serán analizados, para que lle sirva 
como lenda ao lector ou lectora, e asegure unha correcta interpretación das 
táboas subseguintes 

Na táboa 6 podemos ver que os paradigmas máis representados nas boas 
prácticas da fase de acollida son o da individualización, autonomía e autodeter-
minación (3) e a perspectiva dos dereitos (2). Isto débese, fundamentalmente, 
a que no marco do Modelo Inclúe o respecto aos dereitos das persoas usua-
rias debe estar na base da intervención, desde o principio e ao longo de todo 
o proceso de inclusión social da persoa. Unha discusión máis detallada deste 
enfoque pode atoparse no apartado 3.1.1.1. (p.4) deste manual. Ademais, nesta 
fase da intervención o enfoque da individualización (2) enténdese, sobre todo, 
en termos de dereitos e non tanto de apoios ou fórmulas individualizadas de 
acompañamento, pois estas non se atopan aínda incorporadas ao proceso de 
inclusión social da persoa. 

TÁBOA 5. 
CLAVES TEÓRICAS NAS QUE SE BASEA O MODELO INCLÚE E QUE SE RE-
COLLEN NAS BOAS PRÁCTICAS E RECOMENDACIÓNS DESTE MANUAL.

Participación, voluntariado, copro-
dución e implicación no territorio                 

Individualización, autonomía 
e autodeterminación             

Participación, voluntariado, 
coproducción e implicación 
en el territorio

Paradigma de redución 
de danos e niveis de esixencia         

Coordinación e continuidade na 
atención: a coordinación baseada
na persoa

Práctica baseada no coñecemento

A perspectiva dos dereitos

Perspectiva de xénero

Activación inclusiva

Desinstitucionalización

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10
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Neste sentido, durante a fase de acollida, a autonomía e a autodeterminación 
da persoa garántense respectando o dereito para ser escoitada e atendida con 
base na súa individualidade e nas características específicas (tanto persoais 
como sociodemográficas) desta, garantindo que a persoa recibe unha informa-
ción acorde coas súas necesidades e intereses e, finalmente, ofrecendo fórmu-
las flexibles de acollida que respecten os límites da intervención que a persoa 
desexe manter para garantir o seu dereito á privacidade, á intimidade e á auto-
determinación, sen que iso supoña unha vulneración do seu dereito para recibir 
algún tipo de apoio ou axuda que lle permita mellorar a súa situación.

Finalmente, é interesante analizar a presenza de dúas boas prácticas vinculadas 
ao paradigma da coordinación baseada na persoa (8) nesta fase. Debemos tra-
tar de garantir á persoa un certo seguimento tras o seu paso polo noso servizo, 
a pesar de que a súa implicación neste fose breve. Doutro xeito, pode suceder 
que as demandas de determinadas persoas queden sen ser atendidas debido a 
un efecto de desánimo na persoa despois de dirixirse a diversos recursos e ver 
que en ningún deles poden ofrecerlle a axuda que necesita.  

TÁBOA 6. 
FASE DE ACOLLIDA. 
BOAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS E A SÚA VINCULACIÓN COS PARADIG-
MAS TEÓRICOS QUE SERVEN DE BASE AO MODELO INCLÚE.

Atender a demanda da persoa mediante unha 
escoita activa, tendo en conta as necesidades, 
desexos e expectativas da persoa e adoptando 
unha perspectiva biográfica como base para a 
intervención posterior.

Ofrecer información clara, comprensible, ac-
tualizada e que teña en conta os intereses, 
necesidades e a diversidade sociocultural das 
persoas ás que atendemos.

Informar a persoa sobre os dereitos e deberes 
aos que ela e os/as profesionais que a aten-
den están suxeitos no marco da relación que 
establecen e o recurso asistencial no que se 
atopan.

Lograr establecer as bases dunha alianza diná-
mica (creación do vínculo) entre a persoa e os e 
as profesionais que a atenden sobre un proxecto 
común: o proceso de inclusión social da persoa.

Ofrecer servizos e recursos con formas de aco-
llida e intervención o suficientemente flexibles 
como para responder as necesidades, desexos 
e capacidades dun amplo abanico de persoas e 
circunstancias vitais.   

Sempre que sexa posible débese preparar e 
planificar a chegada da persoa de forma indi-
vidualizada, contando coas opinións, preferen-
cias e desexos da persoa.

BOAS PRÁCTICAS
E RECOMENDACIÓNS

PARADÍGMAS TEÓRICOS
PÁX

1 2 43 5 6 7 8 9 10
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Se analizamos o contido da táboa 7 vemos que os paradigmas máis represen-
tados nas boas prácticas da fase de diagnóstico son o de individualización, 
autonomía e autodeterminación (3), o modelo de calidade de vida e modelo 
de apoios (6) e a perspectiva de xénero (10). Isto débese a que no proceso de 
diagnóstico do Modelo Inclúe terá unha importancia fundamental o feito de ela-
borar un diagnóstico individualizado da situación vital da persoa que se centre, 
non só en caracterizar e categorizar a situación de exclusión social da persoa, 
senón tamén en ver de que forma esta situación lle está a afectar á súa calidade 
de vida e de que maneira está a ser vivenciada pola propia persoa. Ademais, o 
diagnóstico tratará de recoller información sobre do contorno e a vida cotiá da 
persoa. Esta información permitirá deseñar os apoios e as formas de acompa-
ñamento específicas que a persoa necesita con base nas súas circunstancias, 
e evitar unha mala asignación dos recursos dispoñibles. Finalmente, o uso de 
numerosos instrumentos de autodiagnóstico será o terceiro compoñente que 
garanta un diagnóstico individualizado baseado no modelo de calidade de vida 
e na autonomía e a autodeterminación da persoa.

Outro aspecto importante para destacar nesta fase é a necesidade de incor-
porar a perspectiva de xénero (10) á análise do contorno e á situación vital da 
persoa. Esta consideración dos roles e tarefas que as mulleres asumen no mar-
co dos seus contornos familiares e comunitarios, polo simple feito de ser mulle-
res, permitiranos identificar fontes de discriminación e desigualdade de xénero 
e incorporar estratexias para a superación destas situacións de desigualdade 
dentro do plan de inclusión social da persoa. Doutra banda, é importante que 
incorporemos ao proceso de diagnóstico da persoa unha análise da súa pre-
senza no espazo doméstico (mantemento do fogar, coidado dos fillos e das fi-
llas, coidado de dependentes etc.) e o espazo público, así como a cantidade de 
traballo doméstico e de traballo remunerado que a persoa asume na súa vida 
cotiá. É dicir, debemos tratar de identificar as cargas e dificultades adicionais 
que a asunción do no ámbito privado lle engade á situación de exclusión social 
da persoa. Así mesmo, debemos ser capaces de identificar as facilidades que 
as persoas obteñen á conta do traballo doméstico que outros/as realizan para 
ela.
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TÁBOA 7. 
FASE DE DIAGNÓSTICO. 
BOAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS E A SÚA VINCULACIÓN COS 
PARADIGMAS TEÓRICOS QUE SERVEN DE BASE AO MODELO INCLÚE.

Coñecer os desexos, expectativas e ideas da 
persoa acerca de si mesma, da súa situación 
actual, o seu futuro e o proceso de inclusión 
social.

Identificar con que forzas e recursos contan, 
tanto a persoa como o seu contorno, mapean-
do a dispoñibilidade de recursos en todos os 
“espazos” físicos e relacionais nos que transco-
rre a vida da persoa e tendo en conta todos os 
tipos de recursos dispoñibles.

Coñecer cales son os hábitos e costumes da 
persoa para poder adaptar o contido do plan 
de intervención á vida cotiá e ás rutinas da 
vida da persoa.

Solicitar a información xerada sobre a persoa 
por outros servizos sociocomunitarios, facer 
partícipe á persoa no proceso de recollida da 
información e intentar darlle a responsabilidade 
directa de xestionar o proceso.  

Identificar cales son as áreas de maior vulnerabi-
lidade da vida da persoa, tendo en conta toda a 
información obtida no proceso de diagnóstico e 
considerando, tanto os aspectos obxectivos da 
situación da persoa como a vivencia subxectiva 
que esta fai da súa situación.

Construír mediante un proceso de consulta e 
diálogo permanente coa persoa un co-diagnós-
tico, isto é, unha visión compartida entre a per-
soa e o/a profesional acerca de cales deben ser 
os principais ámbitos da vida da persoa que se 
aborden no plan de intervención da persoa.

Determinar cal é a situación de cumprimento 
dos dereitos de cidadanía e dos dereitos eco-
nómicos e sociais da persoa

BOAS PRÁCTICAS 
E RECOMENDACIÓNS

PARADÍGMAS TEÓRICOS
PÁX

1 2 43 5 6 7 8 9 10

Na fase de deseño do plan de intervención os paradigmas teóricos que orien-
tan en maior medida o modelo son o modelo de calidade de vida e o modelo 
de apoios (6) e o paradigma da participación, o voluntariado, a coprodución 
e a implicación no territorio (7) e a perspectiva de xénero (10). A presenza 
destacada do modelo de calidade de vida nesta fase da intervención débese á 
individualización que, como xa dixemos, caracteriza o modelo de intervención 
Inclúe. Así, na fase de deseño da intervención identificaranse todos os apoios 
que a persoa necesite para poder lograr os obxectivos incluídos no seu plan de 
intervención e buscaranse os medios para dispoñer desas formas de apoio e 
acompañamento. 

En canto ao paradigma da participación, o voluntariado, a coprodución e a 
implicación no territorio (7) a súa presenza nesta fase de intervención débese 
ao papel destacado que os apoios naturais (ver apartado 3.3.3.4, p.83) desem-
peñan para o proceso de inclusión social da persoa no marco do modelo de 
intervención Inclúe. É dicir, a procura de formas de participación comunitaria e 
de implicación da persoa nas actividades, entidades e institucións da súa co-
munidade será un dos eixes de traballo que guiarán o proceso de intervención 
neste modelo.  
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En canto á fase de execución e seguimento do plan para a inclusión social da 
persoa, vemos que o paradigma que serve de base ás boas prácticas incluídas 
nesta fase do proceso de intervención é a coordinación e a continuidade na 
atención á persoa (8). Isto supón que un dos obxectivos principais desta fase 
será o labor de coordinación e comunicación entre os diversos axentes impli-
cados no proceso de inclusión social da persoa. 

Ademais, a combinación deste paradigma co modelo de calidade de vida e 
de apoios (6) fai que outra das características da intervención na fase de exe-
cución e seguimento do plan sexa a revisión periódica, non só dos obxectivos 
incluídos no plan de inclusión social da persoa, senón tamén das formas de 
apoio e acompañamento deseñadas. A realización destas dúas tarefas de for-
ma simultánea garantirá que o plan de inclusión social da persoa se axuste o 
máximo posible ás necesidades reais da persoa, así como aos cambios nas súas 
circunstancias persoais. Este dinamismo na adaptación do plan, pola súa vez, 
permitirá maximizar a dimensión correspondente á calidade de vida da persoa 
dentro do plan de intervención, e lograr así complementar ambas as perspecti-
vas e garantir unha atención de calidade á persoa. 

Por outra banda, é importante destacar que desde a perspectiva de xénero 
haberá que prestar unha especial atención ás peculiaridades que poidan pre-
sentar as biografías das mulleres para que se axusten ao logro dos obxectivos 
tomando en consideración aqueles factores que poden incidir en dificultar a 
súa obtención.

TÁBOA 8. 
FASE DE DESEÑO DO PLAN DE INTERVENCIÓN. BOAS PRÁCTICAS
 IDENTIFICADAS E A SÚA VINCULACIÓN COS PARADIGMAS TEÓRICOS 
QUE SERVEN DE BASE AO MODELO INCLÚE.

Incorporar todos os principios do enfoque da 
planificación centrada na persoa ao proceso 
de deseño e implementación do plan de inter-
vención.

Lograr que o plan represente un equilibrio en-
tre o que a persoa quere, o que a persoa nece-
sita e o que a persoa pode facer.  

O plan de intervención debe ser flexible, adap-
tado ao ritmo da persoa e centrado na cali-
dade dos procesos, ademais de no logro dos 
obxectivos.

Implicar os apoios naturais da persoa no des-
envolvemento do plan de intervención e tratar 
de expandir a cantidade e calidade dos apoios 
naturais cos que conta a persoa mediante o plan 
de intervención individualizada

Constituír o grupo de apoio da persoa e elabo-
rar estratexias colaborativas que combinen o 
uso de recursos e apoios asistenciais e comuni-
tarios para alcanzar os obxectivos establecidos 
no plan de intervención

BOAS PRÁCTICAS 
E RECOMENDACIÓNS

PARADÍGMAS TEÓRICOS
PÁX

1 2 43 5 6 7 8 9 10
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Establecer mecanismos de comunicación e 
coordinación permanentes con cada unha 
das persoas e entidades que participan no 
plan de intervención da persoa, velando polo 
cumprimento dos obxectivos, compromisos e 
acordos establecidos no plan e asegurando a 
calidade dos procesos de apoio e acompaña-
mento da persoa.

Incluír formas de avaliación intermedia e meca-
nismos de retroalimentación ao longo de todo 
o proceso de intervención, especialmente, na-
queles momentos que coincidan con puntos 
de inflexión ou cambios importantes na vida 
da persoa.

Dinamizar o grupo de apoio encargado de 
acompañar o desenvolvemento do plan de in-
tervención da persoa, guiar o traballo do gru-
po cara ao logro dos seus obxectivos, e lograr 
os acordos necesarios para alcanzar os obxec-
tivos e regulando a comunicación e a interac-
ción entre os membros do grupo.

Adaptar a intensidade do acompañamento aos 
recursos que a persoa mostra para enfrontar 
cada un dos obxectivos contidos no seu plan 
de intervención, así como aos cambios no seu 
estado emocional xeral e, especialmente, á 
irrupción de situacións de crises e factores de 
tensións na vida da persoa.

BOAS PRÁCTICAS 
E RECOMENDACIÓNS

PARADÍGMAS TEÓRICOS
PÁX

1 2 43 5 6 7 8 9 10

TÁBOA 9. 
FASE DE EXECUCIÓN E SEGUIMENTO DO PLAN DE INTERVENCIÓN. BOAS 
PRÁCTICAS IDENTIFICADAS E A SÚA VINCULACIÓN COS PARADIGMAS 
TEÓRICOS QUE SERVEN DE BASE AO MODELO INCLÚE.

Finalmente, na fase de avaliación da intervención, con todo, a perspectiva teó-
rica que adquire máis relevancia é a práctica baseada no coñecemento. Desde 
esta perspectiva, os mecanismos que permiten mellorar os procesos de inter-
vención non deben vir unicamente da aplicación de parámetros e categorías 
de análises e avaliación deseñadas por axentes externos ao propio proceso de 
intervención, senón que deben incorporarse os puntos de vista e as achegas 
de todos aqueles axentes implicados neste. Ademais, desde esta perspectiva 
a avaliación adquire un carácter reflexivo, é dicir, a súa función será, en parte, 
a de mellorar o propio proceso de intervención a medida que este avanza. Isto 
supón que debemos introducir mecanismos de avaliación intermedia do pro-
ceso, así como formas eficaces de incorporar as aprendizaxes e conclusións 
extraídas mediante estas formas de avaliación ás fases posteriores do proceso 
de inclusión social da persoa.
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Realizar sesións periódicas de revisión de 
obxectivos e formulación de estratexias para a 
inclusión social da persoa, contando coa par-
ticipación das persoas que forman parte do 
grupo de apoio da persoa.

Seleccionar variables e construír indicadores 
que permitan avaliar o grao de incorporación 
das perspectivas teóricas que fundamentan o 
modelo de intervención Inclúe e asegurarnos 
de que os indicadores utilizados son máis sen-
sibles á avaliación da calidade dos procesos 
que ao logro dos seus obxectivos.

Combinar metodoloxías de avaliación cuanti-
tativa e cualitativa na avaliación do proceso de 
intervención.

Incluír formas de avaliación creativas e partici-
pativas que permitan á persoa e ao seu grupo 
de apoio avaliar os avances e o desenvolve-
mento do plan de intervención ou ben realizar 
o balance final do proceso de intervención.

BOAS PRÁCTICAS 
E RECOMENDACIÓNS

PARADÍGMAS TEÓRICOS
PÁX

1 2 43 5 6 7 8 9 10

TÁBOA 10. 
FASE DE AVALIACIÓN.
BOAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS E A SÚA VINCULACIÓN COS 
PARADIGMAS TEÓRICOS QUE SERVEN DE BASE AO MODELO INCLÚE.

3.3.1.
BOAS PRÁCTICAS NA FASE DE ACOLLIDA

O proceso de acollida é unha fase determinante na cal a persoa decide, ou non, 
comezar un proceso de inclusión social. Esta fase abarca os primeiros encon-
tros coa persoa, desde o momento en que o seu caso ou demanda lle chegan 
ao profesional, ata que se logra establecer coa persoa cales son as normas e os 
límites que marcarán o proceso de intervención. 

Nesta fase tamén xoga un papel clave o establecemento dunha alianza ou vín-
culo entre o/a profesional de referencia e a persoa atendida, unha relación na 
que ambos asumen compromisos para lograr o proceso de inclusión social da 
persoa. Tal e como explicamos no apartado sobre O perfil e as funcións do/da 
profesional de referencia no Modelo Inclúe (apartado 3.1.2, p.11), esta relación 
debe ser unha relación de acompañamento baseada na confianza e a acepta-
ción mutuas, que potencie a autonomía e a autodeterminación da persoa e que 
teña no respecto aos dereitos fundamentais da persoa a súa máxima principal, 
en todos os momentos e circunstancias, por moi difícil que isto poida resultar 
ás veces. 

Os obxectivos da fase de acollida son: 

1. Atender a demanda da persoa mediante unha escoita activa, tendo 
en conta as necesidades, desexos e expectativas da persoa e adop-
tando unha perspectiva biográfica como base para a intervención 
posterior. 

2. Ofrecer información clara, comprensible e actualizada que teña 
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en conta os intereses, necesidades e a diversidade sociocultural das 
persoas as que atendemos.

3. Informar a persoa acerca dos dereitos e deberes aos que ela e os 
e as profesionais que a atenden están suxeitos no marco da relación 
profesional que establecen e o recurso asistencial no que se atopan.

4. Lograr establecer as bases dunha alianza dinámica (creación do 
vínculo) entre a persoa e os e as profesionais que a atenden ao redor 
dun proxecto común: o proceso de inclusión social da persoa.

5. Sempre que sexa posible débese preparar e planificar a chegada 
da persoa de forma individualizada, e contar coas súas opinións, pre-
ferencias e desexos da persoa.
 
6. Ofrecer servizos e recursos con formas de acollida e intervención o 
suficientemente flexibles como para responder as necesidades, des-
exos e capacidades dun amplo abanico de persoas e circunstancias 
vitais.   

7. Prestar atención aos aspectos emocionais na intervención social. 
Realizar unha énfase importante na autoestima das persoas e en des-
montar a autoatribución de fracaso e culpa pola situación de exclu-
sión social. Respectar a intimidade emocional dos e das usuarias. 

Nas páxinas que seguen, e en relación con cada un deses obxectivos, indícase 
cales son os resultados esperados, desenvólvense unha serie de recomenda-
cións para alcanzalos, destácanse aqueles aspectos das recomendacións for-
muladas aos que se lles debe prestar especial atención e ofrécense algunhas 
pautas e consellos para evitar erros na súa aplicación.  

3.3.1.1.
ATENDER A DEMANDA DA PERSOA MEDIANTE UNHA ESCOITA ACTIVA, 
TENDO EN CONTA AS NECESIDADES, DESEXOS E EXPECTATIVAS DA PER-
SOA E ADOPTANDO UNHA PERSPECTIVA BIOGRÁFICA COMO BASE PARA 
A INTERVENCIÓN POSTERIOR.

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

- Lograr establecer unha comunicación eficaz coa persoa a partir da 
escoita activa como técnica de comunicación.

- Coñecer cales son as principais ideas, expectativas e desexos da 
persoa con relación á atención ou aos servizos que espera obter 
nun noso recurso ou entidade.

- Identificar cales son as principais necesidades sentidas pola per-
soa. Isto é, cales son os ámbitos ou aspectos da súa vida nos que a 
persoa desexa e cre que é prioritario intervir.

- Evitar que o/a profesional ofreza respostas estandarizadas ás per-
soas ás que atende á hora de orientar a súa demanda.  
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Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica? 

# Ter paciencia e escoitar o que a persoa ten que dicir. O obxectivo é 
coñecer como a persoa está a vivir a súa situación e como desexa que esta 
situación sexa transformada.

# Establecer unha comunicación baseada na escoita activa, isto é, que 
parta da empatía e as ganas de axudar a outra persoa e que atenda tanto ao 
contido racional da comunicación, como aos seus elementos emocionais.

- Evitar a construción de imaxes reducionistas e estereotipadas 
acerca da persoa.

- Desfacer crenzas de xénero que culpabilicen ou responsabilicen ás 
mulleres polas situacións que viven. 

- Comezar a percibir cal é a narrativa da persoa ao redor da súa si-
tuación vital. É dicir, cales son os factores que para a persoa explican 
e dan conta da situación de exclusión social que está a atravesar.

- Establecer a perspectiva biográfica como enfoque transversal que 
guíe e oriente todo o proceso de intervención coa persoa. É dicir, 
ter en conta o conxunto dos aspectos da traxectoria vital da per-
soa, prestar atención ás transformacións ocorridas en cada un dos 
ámbitos da súa vida (familiar, laboral, relacional, sociocomunitario, 
benestar físico e mental) e ampliar a visión e o horizonte de actua-
ción da intervención máis alá do presente da persoa, tanto cara ao 
seu futuro como cara ao seu pasado
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A ESCOITA ACTIVA 

TÁBOA 11. 
ACTITUDES, HABILIDADES E CONDICIÓNS BÁSICAS 
PARA UNHA ESCOITA ACTIVA

ACTITUDES

HABILIDADES

CONDICIÓNS BÁSICAS

Ter o desexo de escoitar e de axudar a outra persoa.

Ter unha actitude empática, isto é, tratar de poñerse no lugar 
do outro para poder entendelo.

Non asumir posicións antes de que a conversa se iniciou, 
nin tampouco forxarse unha opinión ou entrar en discusións 
mentais durante a conversa. Limitarse a escoitar a persoa con 
todas as mensaxes que está a emitir e todas as linguaxes que 
está a empregar.

Dispoñer de tempo para escoitar a outra persoa. Se non se 
dispón de tempo, é necesario expresalo e buscar un tempo 
adecuado para poder falar coa persoa. Esta opción é sempre 
mellor que deixar unha conversa a medias.

Dispoñer dun lugar tranquilo e sen interferencias na comuni-
cación para evitar bloqueos comunicativos, o desvío da aten-
ción de emisor e receptor e outro tipo de ruídos que impiden 
establecer unha comunicación eficaz entre as persoas.

Confiar na capacidade da persoa para resolver os seus pro-
pios dilemas e chegar ás súas propias conclusións.

Realizarlle preguntas á outra persoa coa idea de verificar a 
correcta comprensión da mensaxe, mostrar o noso interese e 
facilitar o diálogo.

Ser conscientes de que os sentimentos son transitorios, cam-
bian.

Identificar os sentimentos expresados pola outra persoa me-
diante a linguaxe verbal e non verbal.

Aceptar e respectar os sentimentos e opinións da outra per-
soa, aínda que non esteamos de acordo con eles.

Tomar a idea central do que se di e reformulalo coas nosas 
propias palabras. 

# Utilizar estratexias comunicativas que lle faciliten á persoa a expresión 
dos seus sentimentos, necesidades, desexos ou ideas. Para iso pode resultar-
nos de utilidade empregar ferramentas de apoio psicosocial como o counse-
lling para orientar a conversa coa persoa.   

O counselling é a arte de facer reflexionar a unha persoa por medio de pregun-
tas -igual que no diálogo socrático- de modo que poida chegar a tomar as súas 
propias decisións en función das súas preferencias e intereses. Neste proceso, 
o profesional facilita a reflexión, pero é o suxeito o que a conduce, a través dos 
seus propios pensamentos e reflexións. 
A continuación, resumimos cales serían os actos comunicativos asociados a 
unha boa práctica de counselling e cales representarían un mal uso desta ferra-
menta comunicativa:

O COUNSELLING
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# Evitar emitir xuízos de valor ou facer interpretacións persoais acerca da 
situación na que se atopa a persoa.  
# Evitar propoñer a persoa solucións baseadas nos nosos propios crite-
rios, ideas e valores.
# Tratar de identificar se existen demandas implícitas que acompañan á 
demanda explícita expresada pola persoa. 

# Elaborar e utilizar documentos específicos dirixidos á expresión e cla-
rificación dos desexos, expectativas e prioridades da persoa. Desta forma po-
deremos comezar a orientar as fases de diagnóstico e deseño do proceso de 
intervención. Para unha exposición máis detallada das técnicas e ferramentas 
de diagnóstico que permiten coñecer os aspectos máis subxectivos da situa-
ción vital da persoa consultar o apartado da fase de diagnóstico.

# Recoñecer se as expectativas da persoa e as súas necesidades se axus-
tan aos servizos ofrecidos no noso recurso ou entidade. Se a resposta é nega-
tiva debemos derivar a persoa ao recurso do territorio que estimemos máis 
oportuno e valorar a necesidade de realizar un acompañamento ata que se 
complete a acollida no devandito servizo.

# Atopar un equilibrio entre o dereito á intimidade e á privacidade da 
persoa e a información que necesitamos para poder darlle resposta á súa de-
manda.

# Non pedirlle á persoa que achegue máis información da necesaria, es-
pecialmente de forma sistemática e co único obxectivo de cubrir a documenta-
ción de uso profesional ou uso interno da organización. 

A expresión de determinados sentimentos e/ou necesidades pode 
constituír unha dificultade significativa para as persoas. Debemos 
prestar atención e tratar de recoñecer se a persoa quere comunicar-
nos algo que non logra ou non sabe como expresar. Hai que tratar de 
identificar este tipo de bloqueos comunicativos co obxectivo de que 
ningunha necesidade da persoa quede sen ser atendida no transcurso 
da entrevista.

TÁBOA 12. 
ACTOS COMUNICATIVOS UTILIZADOS NO COUNSELLING

O COUNSELLING É… COUNSELLING NON É…

ImpoñerPreguntar

XulgarEscoitar

EtiquetarPedir opinión

EsixirFacilitar

PresupoñerRespectar
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# Informar explicitamente a persoa de que non ten ningunha obriga de 
compartir con nós aquela información que non desexe compartir.

# Se o feito de non compartir connosco certa información impide o ac-
ceso da persoa a determinados servizos ou recursos, debemos informar a per-
soa das consecuencias da súa decisión, pero sen xulgar en ningún caso a súa 
actitude nin forzala a tomar unha decisión en sentido contrario. O respecto ás 
decisións e ao dereito de autodeterminación das persoas coas que traballamos 
debe constituír a base do noso traballo. 

# Informar sempre a persoa sobre do uso que se fará dos seus datos e 
informacións persoais e que persoas terán acceso aos devanditos datos.

# Garantir que se respecta o segredo profesional na xestión da informa-
ción relativa a todas as persoas usuarias.

· As persoas que se atopan en situación de exclusión social a miúdo deben ex-
plicar a súa historia a numerosos profesionais. 
· O seu presente e, en moitas ocasións, tamén o seu pasado, é causa de sufri-
mento, polo que debemos realizar as entrevistas sempre con moita delicadeza 
e respecto cara á persoa. 

· No transcurso das primeiras citas coa persoa só debemos solicitar aquela in-
formación que nos resulte imprescindible para poder canalizar a demanda da 
persoa, sen que iso impida que creemos o clima de confianza e de comunica-
ción necesario para que a persoa poida explicarnos aquilo que estime oportu-
no. 
· Debemos deixarlle claro á persoa que, se o desexa, máis adiante poderá com-
partir con nós a información que estime oportuna. O obxectivo é que a persoa 
comprenda que a porta á comunicación non quedará pechada tras esta opor-
tunidade, senón unicamente á espera de que ela decida abrila.    
   

· Ofrecémoslle á persoa a posibilidade de presentarse ante os demais tal e 
como desexa, respectando con iso o dereito á autodeterminación da persoa.
 
· Evitamos que a persoa caia en explicacións recorrentes, estereotipadas e re-
ducionistas acerca da súa propia historia e das razóns que o levaron á súa si-
tuación actual. 

· Evitamos suscitar na persoa o sentimento de rexeitamento e a decepción e 
desconfianza xerada pola sensación de control, supervisión e/ou xuízo sobre 
a propia vida como consecuencia de indagacións excesivas e/ou prematuras 
acerca da situación vital da persoa. 

Debemos ter en conta que…

Por iso…

Así…
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Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

En canto á información dispoñible no recurso, servizo ou entidade, debemos:

# Levar a cabo diagnósticos de necesidades informativas entre os e as 
usuarias do servizo de forma periódica, xa sexa mediante cuestionarios indivi-
duais, grupos de discusión ou mediante a aplicación de metodoloxías partici-
pativas de dinamización de grupo.  

# Incorporar a perspectiva de xénero nos diagnósticos de necesidades 
informativas que realicemos. Isto implica que deben participan no diagnóstico 
o mesmo número de homes e de mulleres e que debemos asegurarnos de que 
as decisións que se adopten -por exemplo, a compra de novos medios informa-
tivos ou un cambio no lugar físico no que se publica a información dispoñible- 
benefician igualmente a homes e mulleres.  

# Elaborar estratexias para detectar cambios no tipo de colectivos aos 
que atendemos, así como na aparición de novas problemáticas e cuestións de 
interese para as persoas que utilizan habitualmente o noso recurso. Adaptar a 
información dispoñible ás novas necesidades informativas. 

# Seleccionar a información dispoñible de forma participativa, tendo en 
conta as opinións e as achegas das persoas usuarias do noso servizo. 

# Incluír nas entrevistas de avaliación individual cos usuarios e usuarias 
preguntas relativas ao tipo de información á que lles gustaría acceder 

# Establecer mecanismos que permitan recoller as ideas e suxestións dos 
usuarios e usuarias acerca da información á que desexan ter acceso. Ademais 
das caixas de correos de suxestións unha opción é a celebración periódica de 
reunións e sesións de diagnóstico de necesidades informativas.   

3.3.1.2.
OFRECER INFORMACIÓN CLARA, COMPRENSIBLE, ACTUALIZADA 
E QUE TEÑA EN CONTA OS INTERESES, NECESIDADES E A DIVERSIDADE 
SOCIOCULTURAL DAS PERSOAS ÁS QUE ATENDEMOS.

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Que as persoas reciban información de calidade, isto é, axustada 
ás súas necesidades, intereses e capacidade de comprensión e que 
se atope debidamente actualizada. 

· Que as persoas participen e teñan a capacidade de decidir sobre o 
tipo de información que desexan recibir e á que desexan ter acceso 
na entidade ou recurso no que se atopan.

· Que á hora de seleccionar a información dispoñible no noso ser-
vizo ou entidade teñamos en conta a todas as persoas e colectivos 
que potencialmente poidan acudir ao mesmo e non unicamente aos 
usuarios/as principais. 

· Que o contido e o formato da información dispoñible reflicta a 
diversidade sociocultural de todas as persoas que acoden ao noso 
servizo, de forma que ninguén senta excluído ou invisibilizado.
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# Á hora de elaborar novos materiais e recursos informativos, ter en conta 
os coñecementos prácticos e a información de carácter informal da que dispo-
ñen as persoas usuarias.  

# Dispoñer de soportes escritos ou dixitais para recoller, sistematizar e 
codificar a información achegada polas persoas usuarias do servizo. Garantir 
que esa información non se perda e que se incorpora nalgún momento á infor-
mación ofrecida no servizo. 

# Aplicar un enfoque inclusivo que teña en conta o xénero, a idade, a et-
nia, a procedencia e a tenencia dalgunha discapacidade por parte as persoas ás 
que atendemos. Este enfoque debe aplicarse non só no proceso de selección e 
deseño dos contidos informativos, senón tamén na súa forma de difusión e na 
selección do soporte físico ou dixital no que serán elaborados.

# Garantir que o texto escrito e as imaxes da información dispoñible utili-
cen unha linguaxe non sexista. 

# Garantir que a información estea dispoñible en todos aqueles idiomas 
de uso habitual para os colectivos aos que atendemos. 

#  Elaborar os materiais seguindo un formato didáctico que permita a 
comprensión e, polo tanto, a accesibilidade real da información para todas as 
persoas.
  

#  Garantir que a información é accesible para todas as persoas de forma 
autónoma e sen intermediarios.

#  Garantir o dereito á información das persoas mediante o acceso a unha 
información exhaustiva e de calidade. 

#  Realizar na medida do posible busquedas personalizadas de informa-
ción.

#  Capacitar as persoas para que poidan acceder á información de forma 
independente. 

#  Facilitar o acceso das persoas a medios que lles permitan obter a infor-
mación que desexan, de forma independente e sen intermediarios. 

#  Asegurarnos de que a información dispoñible non se refire unicamente 
a recursos e programas para a inclusión social das persoas. O acceso a unha 
información ampla e diversa é unha condición necesaria para que as persoas 
poidan adoptar decisións libres que lles permitan considerar horizontes de ac-
ción máis amplos que os que coñecían e consideraban nun principio.   

#  Procurar que o control sobre as formas de acceso á información sexa 
mínimo, garantindo o dereito á privacidade e á intimidade das persoas.  

Non confundir o feito de que un formato sexa didáctico con que sexa 
simple. O feito de que un recurso sexa pedagóxico non debe basearse 
nunha redución da cantidade e calidade da información, senón nunha 
presentación clara, sinxela e didáctica desta.
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En canto á información que lles ofrezamos ás persoas de forma individual, de-
bemos:

#  Ofrecer unha información que responda a todas as necesidades e de-
mandas expresadas pola persoa. Se aplicamos correctamente a escoita activa 
non debería quedar ningunha área informativa sen cubrir ao final da sesión coa 
persoa. 

#  Evitar reproducir os estereotipos e roles de xénero na información que 
lle ofrezamos á persoa. Os seguintes son exemplo de como, ás veces, nos re-
cursos e servizos se ofrece información parcial ás persoas en función do sexo 
ao que pertencen. Por exemplo, cando informamos a unha muller só de recur-
sos de inserción sociolaboral vinculados ao ámbito do coidado ou o traballo 
doméstico. Outro exemplo sería o caso dun home con cargas familiares ao que 
non mostramos as opcións de lecer familiar inclusivo ofertadas no territorio.  
 
#  Informar a persoa unicamente daqueles recursos, programas ou pres-
tacións aos que teña acceso, e absterse de informala acerca daqueles para os 
que non cumpra coas condicións e requisitos de acceso esixidos. 

#  Non deixarnos levar por prexuízos e valoracións persoais no tipo e a 
cantidade de información que lle ofrezamos a unha persoa. Recoñecer que se 
o motivo para non comunicar unha determinada información á persoa non é 
a imposibilidade legal desta de acceder a un determinado recurso ou servizo, 
entón, esa decisión está baseada no prexuízo do/da profesional e constitúe un 
exemplo de mala praxe profesional. 

O Modelo Inclúe baséase no establecemento dunha relación horizontal 
entre os/as profesionais e as persoas en situación de exclusión social. 
Así, toda práctica encamiñada a democratizar o acceso aos recursos 
(información, capacidade de decisión, recoñecemento etc.) por parte 
da persoa dentro desta relación, será unha práctica en liña con este 
modelo. Neste sentido, o feito de dispoñer de información accesible, 
de calidade e interese para a persoa incrementa o seu poder no marco 
da relación entre ela e o/a profesional que a atende.  

Limitar o acceso da persoa á información que é do seu interese e que 
sabemos que existe supón unha violación do dereito á información e 
á autodeterminación da persoa. 
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3.3.1.3.
INFORMAR A PERSOA ACERCA DOS DEREITOS E DEBERES AOS QUE ELA 
E OS E AS PROFESIONAIS QUE A ATENDEN ESTÁN SUXEITOS NO MARCO 
DA RELACIÓN QUE ESTABLECEN E O RECURSO ASISTENCIAL NO QUE SE 
ATOPAN.

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Que as persoas coñezan desde o primeiro momento cales son os 
seus dereitos e obrigas dentro do recurso ou os programas e activi-
dades nos que participan.

· Que os dereitos e deberes entre a persoa e os/as profesionais que 
a atenden constitúan desde un primeiro momento unha das bases 
nas que se sustente a relación entre ambas as partes.

· Asegurar que os dereitos básicos das persoas usuarias se respectan 
dentro do servizo ou institución, aumentando o número de axentes 
que velan polo respecto destes (os e as usuarias, a súa familia ou 
persoas significativas, os e as profesionais do servizo…). 

· Promover a apropiación e a exixibilidade dos dereitos por parte 
das persoas usuarias como parte dos enfoques de cidadanía activa, 
empoderamento e participación social que orientan este modelo de 
intervención.

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

#  Ter sistematizada e codificada toda a información sobre dereitos e de-
beres das persoas usuarias e dos profesionais do recurso ou servizo no que nos 
atopemos. Para iso, recoméndase elaborar os seguintes documentos: 

 · Plan de intervención ou plan funcional do recurso ou entidade
 · Carta de servizos 
 · Carta de dereitos e deberes das persoas usuarias 
 · Carta de dereitos e deberes dos e as profesionais 
 · Normativa de réxime interno (para recursos convivenciais)

#  Elaborar e difundir entre as persoas usuarias todos os documentos que 
recollan a normativa que regula a relación entre as persoas usuarias, as e os 
profesionais e o servizo no que se atopan.

#  Incluír nos protocolos de acollida un punto relativo á explicación por-
menorizada dos dereitos e deberes das persoas usuarias, así como dos profe-
sionais do servizo.

A explicación que lles deamos ás persoas sobre os seus dereitos e de-
beres debe ser didáctica e práctica, con ilustracións e exemplos, para 
asegurarnos de que a persoa coñece o alcance e o contido de todos 
os dereitos e deberes aos que está suxeita.
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# Elaborar e difundir diversos formatos divulgativos (folletos, ideogra-
mas, pósters, breves vídeos ou cuñas radiofónicas) de todos os documentos 
relativos á regulación de dereitos e deberes das persoas usuarias e os/as pro-
fesionais no recurso ou entidade co obxectivo de potenciar a súa difusión e a 
súa presenza na vida diaria do recurso, servizo ou institución. Nese sentido, é 
esencial asegurarnos de que o material de difusión chegará aos ou ás usuarias 
que non falan os idiomas oficiais ou que non saben ler. Para iso, é de especial 
interese, a utilización de vídeos ou debuxos.

# Incluír a protección e a defensa dos dereitos das persoas usuarias na 
carta de dereitos e deberes dos profesionais. 

# Garantir que as persoas conserven, sempre que as súas circunstancias o 
permitan, todos os dereitos inherentes á condición de persoa, así como os seus 
dereitos de cidadanía, no marco dos servizos e recursos nos que participan.

# Promover a sinatura de documentos de consentimento informado e 
acordos de calidade por parte das persoas usuarias cando participen en pro-
gramas e actividades. O obxectivo desta recomendación é promover entre os/
as profesionais do servizo unha cultura de respecto aos dereitos das persoas e 
de calidade do servizo prestado.  

# Garantir o cumprimento das cartas de dereitos e deberes de usuarios 
e profesionais tanto na atención directa como nos aspectos relativos á organi-
zación do servizo (distribución de tempos e espazos, capacidade de decisión 
dos e as usuarias sobre a organización e o contido das actividades realizadas, 
autonomía e independencia no uso e xestión dos recursos etc.).

# Promover un uso activo e potenciar o manexo dos documentos de de-
reitos e deberes entre as persoas usuarias. Non basta con que as cartas e os 
seus respectivos formatos divulgativos estean redactados, senón que estes de-
ben ser utilizados e coñecidos polas persoas usuarias. 

# Asumir que os dereitos, deberes e normas poden e deben ser obxecto 
de debate e discusión entre as persoas que están suxeitas a estes. Debemos 
negociar coas persoas os dereitos, deberes e normas, tanto de carácter indivi-
dual como de aplicación colectiva que lles afectan.  

# Fomentar a existencia de espazos de discusión e decisión debidamen-
te dinamizados por expertos/as en dinamización de procesos participativos, 
para reflexionar e tomar decisións ao redor dos dereitos e deberes das persoas 
usuarias e os/as profesionais. 

Ter a capacidade de expresar as propias opinións e que estas sexan 
escoitadas e valoradas ou poder decidir acerca das normas e deci-
sións que lle afectan á propia vida é un compoñente fundamental da 
calidade de vida das persoas, así como un requisito indispensable 
para o exercicio dunha cidadanía activa. Así pois, tanto na atención 
individual como no marco das organizacións e servizos debemos in-
corporar a crítica e o diálogo sobre as normas existentes, e superar 
para iso as resistencias vinculadas á perda de poder e control entre 
os/as profesionais. 



47

si debemos ter en conta estes factores cando sometamos a discusión as nor-
mativa e regulamentos, xa que senón corremos o risco de intervir unicamente 
sobre aqueles aspectos formais que, aínda que son importantes, poden non ter 
un impacto moi significativo na vida diaria das persoas usuarias. 

· Cando iniciamos un proceso participativo ou implementamos mecanismos 
participativos na nosa entidade debemos deixar claro desde o principio cales 
serán os límites do devandito proceso, é dicir, cales serán os asuntos obxec-
to de discusión e/ou decisión e cales quedarán fóra do proceso e non serán 
obxecto de discusión, polo menos nesa ocasión. É dicir, debemos delimitar cal 
será o alcance do proceso participativo. Manter esta claridade e honestidade 
con todas as partes implicadas é unha cuestión fundamental en calquera pro-
ceso participativo, non só por razóns éticas, senón tamén para a eficacia e o bo 
funcionamento do proceso.  

· Debemos aclarar se o proceso participativo é consultivo ou decisorio, é dicir, 
se o seu obxectivo é solicitar información e coñecer as preferencias e posicio-
namentos de cada parte ou se estas van ter a oportunidade de tomar unha 
decisión vinculante.

· No caso dos procedementos decisorios, debemos establecer de antemán que 
é o que se pode ou debe decidir, quen pode decidilo e como se tomará esa 
decisión. Deixar este tipo de cuestións abertas ou decidilas sobre a marcha 
adoita ser fonte de conflitos e favorece a deslexitimación do proceso, dando 
pé á percepción de que o proceso foi manipulado en beneficio dalgunha das 
partes implicadas.  

· Finalmente, sempre que poñamos en marcha procesos participativos debe-
mos ter claro en que parte do espectro da participación estamos a situarnos 
e preguntarnos se as iniciativas que estamos a poñer en marcha constitúen 
realmente formas de participación, empoderamento e exercicio dunha cida-
danía activa. Para iso, podemos basearnos na Escaleira da Participación de 
Roger Hart. Neste esquema (figura 3) o autor distingue entre oito niveles de 
participación, dos cales sitúa a tres fóra do ámbito da verdadeira participación, 
argumentando que, en realidade, son formas de utilización interesada das po-
boacións sobre os que se aplican estes métodos participativos. Así, podemos 
distinguir entre:

1) A participación manipulada 
Dáse naqueles casos nos que, por exemplo, se consulta a poboación sobre a 
súa opinión ou ideas acerca dunha cuestión, pero, con todo, nunca se lle fai 
unha devolución desa información. Por exemplo, preguntámoslles aos usuarios 
e ás usuarias como desexarían que se organizase un servizo e logo nunca os 
informamos do resultado do devandito diagnóstico. 

2) Participación usada como decoración
Por exemplo, cando lle pedimos á poboación que participe nun determinado 
acto ou actividade da organización utilizando outro tipo de incentivos para fa-
vorecer a súa participación. Por exemplo, se regalamos comida ou camisetas a 
persoas que as necesitan a cambio da súa participación nalgunha das activida-
des ou actos da nosa entidade. As persoas poden non compartir o significado 
ou mensaxe da actividade, pero participan debido á introdución de incentivos 
perversos.  

Debemos ter en conta que…

Por iso…
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3) Poboación con participación simbólica
Por exemplo, cando convidamos unicamente a algúns dos representantes dun 
colectivo (xeralmente, aqueles que se axustan ás normas e expectativas que 
temos sobre eles) e utilizámolos como representantes dun determinado colec-
tivo. Por exemplo, queremos organizar un foro contra a exclusión social e, en 
lugar de estender a invitación a todas as persoas que participan na nosa enti-
dade e realizar un proceso de diagnóstico participativo que recolla as opinións 
de todos/as aqueles/as que desexen participar, limitámonos a contactar coas 
persoas ás que temos máis fácil acceso e coas que resulta máis fácil traballar.

4) Poboación informada pero con participación asignada
Neste caso a poboación participa nas actividades ou procesos que foron dese-
ñados por outros/as e limítase a cumprir co papel que lle foi asignado. Este é o 
caso en que deseñamos un proceso de votación para decidir algo e as persoas 
deciden participar. Tamén sería o caso dun curso ou actividade no que a po-
boación decide participar pero cuxo contido e organización non foi previamen-
te consultada con ela.  

5) Poboación informada e consultada
Este é o caso no que se consulta á poboación con obxecto de reunir a infor-
mación necesaria para tomar unha decisión. Para poder distinguila da partici-
pación manipulada debemos facer unha devolución da información recollida 
no proceso. Ademais, tamén debemos argumentar a decisión tomada á luz da 
información que resulte do proceso de consulta e doutras consideracións que 
medien na decisión tomada.    

6) Decisións iniciadas por outros pero planificadas coa poboación
Neste caso, alguén distinto á poboación decide que é o que se debe decidir ou 
facer. Con todo, a maneira de facelo ou decidilo será planificada conxuntamen-
te coa poboación. 

7) Decisións iniciadas e dirixidas só pola poboación
Neste caso, as persoas deciden o que desexa facer e a organización provelles 
ou elas mesmas reúnen todos os recursos necesarios para poder levar a cabo a 
acción que desexan realizar. 

8) Decisións iniciadas pola poboación pero coordinadas con outros/as
Esta situación dáse cando a poboación decide que ten unha necesidade ou que 
desexa realizar algunha actividade ou acción pero para iso require do apoio ou 
permiso de terceiras persoas ou debe coordinarse con estas para lograr os seus 
fins. Neste caso, as formas de traballo serán a negociación, o diálogo e a coo-
peración en caso de chegar a un acordo. En todo caso, desde as organizacións 
de acción social a resposta debe ser sempre escoitar a demanda da poboación 
e considerar despois ata que punto podemos asumir ou apoiar a proposta que 
se realiza.  
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Figura 5. 
Niveis de participación segundo a escaleira da participación de Roger Hart 
(1997)

En estos niveles 
sí existe participación

8
7

6
5

4

1
2
3

No existe verdadeira 
participación

8. Decisións iniciadas pola Poboación pero 
coordinadas con outros.

7. Decisións iniciadas e dirixidas só pola Po-
boación.

6. Decisións iniciadas por outros pero planifica- 
das coa Poboación.

5. Poboación informada e consultada.

4. Poboación informada pero con participación 
só asignada.

3. Poboación con participación simbólica.

2. Poboación usada como “decoración”.

1. Poboación manipulada.

Fuente: Hart, R, (1997). Children’s participation: the theory and practice of involving young citizens in comu-
nity development and environmental care.

Así…

· Evitaremos xerar expectativas irreais sobre a capacidade das persoas de 
decidir e modificar as normas existentes. Con iso, pola súa vez, evitaremos a 
frustración e a repetición de experiencias negativas por parte das persoas en 
situación de exclusión social, ás que se lles nega moitas veces o dereito a ser 
escoitadas, tidas en conta e ter a posibilidade de incidir e decidir sobre as súas 
vidas.
 
· Evitaremos as principais resistencias entre o persoal ao redor da implemen-
tación de metodoloxías participativas. No caso de que haxa algún aspecto 
sensible ou innegociable para o persoal dun determinado servizo ou entidade, 
podemos, nun principio, deixar determinadas cuestións fóra dos ámbitos de 
decisión dos procesos participativos. Con todo é importante ter en conta que 
debemos evitar ter actitudes conservadoras e inmobilistas e, polo tanto, non 
debemos ceder fronte a todas as demandas deste tipo, xa que son habituais ao 
comezo dos procesos participativos e poden bloquear as dinámicas de cambio 
e transformación iniciadas. 
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3.1.4.
LOGRAR ESTABLECER AS BASES DUNHA ALIANZA DINÁMICA 
(CREACIÓN DO “VÍNCULO”) ENTRE A PERSOA E OS E AS PROFESIONAIS 
QUE A ATENDEN AO REDOR DUN PROXECTO COMÚN: O PROCESO DE 
INCLUSIÓN SOCIAL DA PERSOA.

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Establecer unha relación baseada na confianza, o respecto e a 
aceptación mutua entre a persoa usuaria e o/a profesional de refe-
rencia que a atende

· Lograr un compromiso ou vontade positiva por parte da persoa 
para iniciar un proceso de intervención social encamiñado á súa in-
clusión social. 

· Que exista unha actitude activa e unha implicación persoal por 
parte da persoa na toma de decisións e a elaboración de estratexias 
para o seu proceso de inclusión social e que esta actitude sexa po-
tenciada e alentada polo seu profesional de referencia.

· Reconstruír as bases da seguridade persoal e a confianza inter-
persoal naquelas persoas que se atopan en situacións de exclusión 
social severa, que teñen necesidades de apoio complexas, e que 
non puideron atopar uns apoios próximos que lles acheguen segu-
ridade, benestar e confianza.

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Establecer coa persoa unha relación de igualdade, recoñecéndoa como 
suxeito de pleno de dereito. 

# Respectar o modo de vida e os valores escollidos pola persoa en todo 
momento.

# Adaptarse aos ritmos e formas de facer da persoa, sen tratar de adoptar 
ou impoñer dinámicas propias. 

# Concibir o papel da figura do ou da profesional de referencia como a 
persoa facilitadora dun proceso e non como xestor, orientador ou deseñador 
do proceso de inclusión social da persoa. 

# Recoñecer a singularidade e a complexidade que alberga cada persoa e 
asumir que ningunha intervención pode, nin debe, ser igual a outra.   

# Confiar na capacidade de todas as persoas para transformarse a si 
mesmas, velar polos seus propios intereses e retomar o control sobre as súas 
propias vidas. 

# Basearnos nun enfoque biográfico como forma de orientar a nosa rela-
ción coa persoa. 

# Permitirlle á persoa que escolla cal dos e das profesionais do servizo 
desexa que sexa o seu profesional de referencia. Con base na existencia dunha 
afinidade e unha elección previa resultase máis fácil que se creen as condicións 
necesarias para o establecemento do vínculo ou relación de confianza entre 
ambas as persoas. 
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3.1.5.
PREPARAR E PLANIFICAR A CHEGADA DA PERSOA DE FORMA 
INDIVIDUALIZADA, E CONTAR COAS OPINIÓNS, PREFERENCIAS 
E DESEXOS DA PERSOA.

 Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Que a persoa poida exercer desde un primeiro momento o seu 
dereito á autodeterminación e á libre elección, co obxectivo de es-
tablecer as bases dunha relación entre a persoa, o ou a profesional e 
o recurso ou servizo baseada no respecto cara a e no exercicio dos 
dereitos fundamentais das persoas.

· Mellorar o benestar emocional da persoa e o seu grao de satisfac-
ción vital tendo en conta cales son os seus desexos, necesidades e 
intereses.

· Acompañar o proceso de incorporación e integración da persoa a 
un determinado recurso. 

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Consultar previamente coa persoa todos aqueles aspectos que sexa po-
sible adaptar ás súas preferencias dentro dun recurso ou servizo. Non tomar 
decisións pola persoa, senón consultar con ela esas decisións antes de tomalas. 
É importante, desde unha perspectiva de xénero, prestar atención ás posibles 
dificultades de acceso das mulleres aos servizos. Os seus horarios, por exem-
plo, adoitan ser máis complicados que os dos homes

# Acordar encontros e reunións previas coa persoa para coñecer cales 
son os seus gustos, preferencias e afeccións, pero tamén os medos, angustias 
ou rexeitamentos que lle provoca o acceso a un novo recurso ou servizo. Isto 
permitiranos, por unha banda, reducir a ansiedade da persoa e, doutra banda, 
tratar de minimizar os aspectos da súa chegada que a persoa manifestou que 
lle resultan máis molestos ou que lle producen ansiedade.

# Tamén poden programarse visitas previas ao recurso ou servizo para 
que a persoa teña tempo para asimilar toda a información e prepararse para a 
súa integración na vida do recurso ou servizo. 

# Informar o resto das persoas que se atopan no recurso ou servizo de 
que a nova persoa vai chegar.

# Presentar á persoa ao resto de persoas do servizo para favorecer a súa 
integración. 

# No caso dos recursos residenciais, establecer unha persoa de referencia 
para a persoa entre todos os/as profesionais do servizo. Debemos garantir que 
a persoa dispón sempre de alguén a quen acudir en caso de ter algún pro-
blema, así que debemos asignar persoal en todas as quendas de persoal que 
haxa. Isto facilitase que a persoa se dirixa sempre ao mesmo profesional que, 
pola súa vez, estará especialmente atento ás necesidades desta persoa. Esta 
dinámica logra que a persoa senta máis acompañada e segura para expresar 
os seus sentimentos e necesidades ao comezo do proceso de incorporación ao 
recurso.
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Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Pensar en fórmulas de participación e acceso das persoas aos servizos 
que permitan unha maior flexibilidade e ofrezan a posibilidade de seguir distin-
tos ritmos nos procesos de incorporación das persoas. 

# Non partir da esixencia de requisitos únicos e homoxéneos a todas as 
persoas como punto de partida da intervención. Se as persoas son diversas 
carece de sentido pedirlles a todas as mesmas condicións de acceso e perma-
nencia nun servizo ou recurso. 

# Apostar pola negociación e polo logro de compromisos e metas indivi-
duais como requisitos de acceso a determinados recursos.

# Ofertar os servizos de forma desagregada. É dicir, evitar ofertar paque-
tes de servizos mediante os cales se a persoa non cumpre cos requisitos para 
acceder a un deles perde o dereito para gozar do resto. 

# Aplicar técnicas e formas de intervención propias da educación de rúa, 
de modo que teñamos acceso á poboación que habitualmente non acode ao 
noso recurso ou servizo ou que quedou excluída deste por falta de tempo ou 
de recursos dispoñibles ou porque non cumpría cos requisitos necesarios. 

# Establecer fórmulas de apoio e acompañamento personalizadas nas 
que se interveña coas persoas directamente nos lugares nos que estas viven e 

3.1.6.
OFRECER SERVIZOS E RECURSOS CON FORMAS DE ACOLLIDA
E INTERVENCIÓN O SUFICIENTEMENTE LAXAS E FLEXIBLES COMO PARA 
RESPONDER AS NECESIDADES, DESEXOS E CAPACIDADES DUN AMPLO 
ABANICO DE PERSOAS E CIRCUNSTANCIAS VITAIS.  

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Ofrecer servizos e recursos que sexan accesibles e útiles para to-
dos os perfís de persoas ás que atendemos. 

· Evitar que se xere unha poboación excluída dentro dos excluídos. 
Isto é, que todas aquelas persoas que non poden nun momento 
dado cumprir cos requisitos de acceso esixidos nun determinado 
recurso non queden sen a posibilidade de acceder a un proceso 
personalizado de inclusión social adaptado ás súas necesidades e 
posibilidades.

· Evitar que se produza a “dobre coacción” consistente en impedir 
o acceso dunha persoa a determinado recurso se non é capaz de 
cumprir con certos requisitos e condicións cos que, de feito, a per-
soa non pode cumprir nese momento da súa vida. 

· Abandonar aos poucos o modelo de intervención social baseado 
na idea dunha evolución lineal e por etapas da persoa. Os recursos 
que se pensan desta maneira esixen, ante todo,  que as persoas de-
mostren que son capaces de cumprir con determinados hábitos e 
tarefas antes de permitir o seu acceso a recursos de vital importan-
cia para garantir un aumento na estabilidade e a calidade de vida, 
tal como a vivenda ou unha fonte de ingresos garantida. 
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se relacionan. 

# Implementar programas específicos de apoio para persoas con nece-
sidades complexas ou graves situacións de exclusión social que por esa razón 
non logran acceder a outro tipo de recursos residenciais. 

# Favorecer as intervencións desinstitucionalizadas e a creación de recur-
sos e servizos dispersos e normalizados.

Un mozo senegalés acode á nosa entidade ou servizo para informarse acerca 
de cales son os servizos aos que pode acceder. Ten dificultades para falar cas-
telán, de modo que lle facilitamos unha copia da información da que dispoñe-
mos en francés, de modo que poida entender o contido independentemente de 
que haxa ou non un/a tradutor/a dispoñible. O mozo está un pouco inquieto e 
parece confuso, de modo que tratamos de que sinta cómodo, ofrecéndolle un 
pouco de auga ou algo de beber. Despois explicarémoslle, exactamente, cal é 
o procedemento para seguir para acoller unha demanda, deixándolle claro que 
se desexa que fagamos a entrevista noutro momento non hai ningún problema 
e que, igualmente, se hai algunha pregunta á que non queira contestar pode 
facelo tranquilamente. Tamén lle indicaremos que a información que comparta 
nese espazo é confidencial e que, se el non o desexa, non será compartida con 
ningunha outra persoa distinta do/ da profesional que o está atendendo.

O mozo cóntanos que acaba de chegar á cidade e non coñece a ninguén, tam-
pouco ten un lugar para durmir, así que o informamos de que dispoñemos dun 
albergue ao que pode acudir a pasar tres noites se o desexa, mentres valo-
ramos a súa situación. O mozo respóndenos que non, indicándonos que non 
lle gusta o ambiente dos albergues e que tivo unha mala experiencia hai un 
tempo, así que prefire non ir. Nese caso, preguntámoslle en que outra opción 
está a pensar. O mozo dinos que prefire durmir na rúa durante unhas noites ata 
que contacte cunha persoa que coñece e cre que está na cidade. O que si non 
pregunta é se sabemos que lugares da cidade resultan máis seguros para pasar 
a noite. Debido a que rexeitou a opción do albergue non podemos xestionar 
unha axuda de emerxencia en forma de habitación de hostal para el, así que lle 
facilitaremos unha breve guía de recursos e consellos para persoas en situación 
de rúa que de forma participativa elaboramos cos e usuarios e usuarias do noso 
servizo. A guía actualízase cada mes coas novas informacións achegadas polas 
persoas usuarias e polos profesionais no día a día da súa práctica profesional e, 
ademais, inclúe tamén consellos e servizos específicos para mulleres.

UN EXEMPLO PRÁCTICO
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3.2.
BOAS PRÁCTICAS NA FASE DE DIAGNÓSTICO

A fase de diagnóstico ten como obxectivo identificar as principais áreas de 
vulnerabilidade na vida da persoa, así como coñecer as prioridades e cues-
tións que máis lle preocupan á persoa respecto do seu proceso de inclusión 
social, así como respecto da súa vida en xeral. Ademais, tamén é fundamental 
diagnosticar a relación de forzas, potencialidades e recursos da persoa e do 
seu contorno, e identificar aquelas que poden ser mobilizadas para lograr os 
obxectivos do proceso de inclusión social da persoa. Esta análise de fortalezas 
e recursos debe ser amplo e abarcar todos os “espazos” -tanto físicos como 
sociais ou relacionais- nos que transcorre a vida da persoa (lugar de traballo, 
espazos de lecer, barrio, cidade, familia, amigos, grupo de iguais, comunida-
de…). A idea que subxace a esta formulación non é a substitución de servizos 
profesionais por coidados e apoios informais, senón a integración e coordina-
ción entre ambos, logrando establecer relacións sinérxicas entre a atención 
profesionalizada e a vida persoal e o contorno comunitario da persoa. 

Un terceiro elemento fundamental do diagnóstico será que este sexa compar-
tido polo/a profesional de referencia e a propia persoa que é suxeito da inter-
vención. Para iso, ao longo do proceso de diagnóstico debemos ser capaces de 
construír un codiagnóstico, é dicir, unha visión compartida entre a persoa e o 
equipo de profesionais que a atende acerca da situación vital da persoa. Para 
lograr este obxectivo debemos integrar os desexos e percepcións da persoa 
coas recomendacións expostas polos diversos profesionais que interviñesen no 
seu proceso de diagnóstico. E é que, de nada serve que avaliemos a situación 
dunha persoa se esa persoa termina por non recoñecerse en absoluto no diag-
nóstico que realicemos. 

Resulta, polo tanto, indispensable, introducir tamén ferramentas de autodiag-
nóstico no proceso de diagnóstico da persoa. Este tipo de ferramentas ten 
como obxectivo coñecer cal é a interpretación que a propia persoa fai da súa 
situación, para poder incorporar esa visión dentro do plan de intervención in-
dividualizado da persoa. Con todo, as ferramentas de autodiagnóstico teñen 
tamén un segundo obxectivo: fomentar a autorreflexión, a responsabilidade e o 
compromiso persoal por parte da persoa respecto do seu plan de intervención 
e o seu proceso de inclusión social. 

Os obxectivos da fase de diagnóstico son os seguintes: 

1. Coñecer os desexos, expectativas e ideas da persoa acerca de si mes-
ma, da súa situación actual, o seu futuro e o seu proceso de inclusión 
social.
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2. Identificar con que forzas e recursos contan, tanto a persoa como o 
seu contorno, mapear a dispoñibilidade de recursos en todos os “es-
pazos” físicos e relacionais nos que transcorre a vida da persoa e ter 
en conta todos os tipos de recursos dispoñibles. 

3. Coñecer cales son os hábitos e costumes da persoa para poder 
adaptar, na medida do posible, o contido do plan de intervención á 
vida cotiá e ás rutinas que forman parte da vida da persoa. 

4. Solicitar a información xerada sobre a persoa por outros servizos so-
ciocomunitarios, facer partícipe a persoa do proceso de recollida da 
información e, mesmo, darlle a responsabilidade directa de xestionar 
o proceso.  

5. Determinar cal é a situación de cumprimento dos dereitos da persoa. 

6. Identificar cales son as áreas de maior vulnerabilidade da vida da per-
soa, tendo en conta toda a información obtida no proceso de diag-
nóstico e considerando tanto os aspectos obxectivos da situación da 
persoa, como a vivencia subxectiva que esta fai desta. 

7. Construír mediante un proceso de consulta e diálogo permanente coa 
persoa un codiagnóstico, isto é, unha visión compartida entre a persoa 
e o/a profesional acerca dos principais ámbitos da vida da persoa que 
deben abordarse no seu plan de intervención. 

3.2.1.
COÑECER OS DESEXOS, EXPECTATIVAS E IDEAS DA PERSOA ACERCA DE 
SI MESMA, DA SÚA SITUACIÓN ACTUAL, DO SEU FUTURO E DO SEU PRO-
CESO DE INCLUSIÓN SOCIAL. 

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Ofrecerlle á persoa un espazo e as ferramentas prácticas necesa-
rias para levar a cabo unha autorreflexión ao redor da súa situación 
persoal e aos escenarios de futuro que desexa para a súa vida.

· Coñecer que é o que a persoa espera do proceso de intervención 
e cales son as prioridades que establece ao redor da súa situación 
vital actual.  

· Facilitarlle á persoa a expresión dos aspectos emocionais implíci-
tos na vivencia da súa situación vital actual.

· Coñecer cales son os elementos subxectivos de carácter cognitivo 
e emocional da persoa que haberá que ter en conta á hora de dese-
ñar e acompañar o proceso de intervención.

· Facilitar a comprensión por parte do ou da profesional das actitu-
des e condutas da persoa. 

· Dispoñer de documentos de traballo ao redor das percepcións 
cognitivas e a situación emocional da persoa ao comezo do proceso 
de intervención con obxecto de poder utilizar estes documentos en 
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fases posteriores da intervención, xa sexa co propósito de revisar e 
recoñecer os avances conseguidos ou de dispoñer dun documento 
físico co que poder rebater ideas, interpretacións ou percepcións da 
persoa a partir das súas propias palabras.

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Reservar un espazo durante o proceso de diagnóstico para que a per-
soa exprese que é o que espera do proceso de intervención, que é aquilo que 
máis lle preocupa e que é o que lle gustaría conseguir como resultado da inter-
vención. 

# Elaborar materiais específicos que faciliten a expresión da persoa e non 
deixar o resultado unicamente en mans da interacción entre a persoa e o seu 
profesional de referencia. 

# Deseñar materiais específicos que permitan recoller información acerca 
das expectativas, as preocupacións e os obxectivos da persoa con relación á 
súa participación no plan de intervención personalizado. A continuación pre-
sentamos dous exemplos de materiais que permiten recoller esta información: 

Neste caso o formato proposto é unha táboa na que a persoa debe expoñer 
que é o que cre que o seu proceso de inclusión social vai achegar a diversos 
ámbitos da súa vida (benestar persoal, familia, amigos, traballo etc.), así como 
o que lle gustaría que achegase. Doutra banda, a persoa debe expoñer tamén 
os medos ou preocupacións que ten en canto ao impacto que o proceso de in-
clusión social pode ter nos diversos ámbitos da súa vida e, finalmente, recóllen-
se as propostas ou suxestións que a persoa ten respecto de como lle gustaría 
que fose a dinámica do plan de inclusión social personalizado en cada un dos 
ámbitos analizados.  

É importante ter en conta que, aínda que unha entrevista de valora-
ción ben conducida pode ser un modo natural, rápido e efectivo de 
recoller información, tamén é unha forma comunicativa moi influída 
polo rol que cada un dos interlocutores/as xoga dentro do contexto 
comunicativo no que se desenvolve a entrevista. É, ademais, unha téc-
nica que depende bastante das características persoais dos/as inter-
locutores/as (persoas máis ou menos expresivas, con maior ou menor 
facilidade de palabra, entrevistadores/as que xeran máis ou menos 
empatía etc.), especialmente cando o que buscamos é a expresión de 
sentimentos, ideas, expectativas e outras fontes de información de 
carácter subxectivo.    

EXEMPLO 1:
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VANTAXES:

1. Posibilita que a persoa ordene a información de forma clara e sistemática. 
Esta claridade facilitará o labor de traducir en prácticas concretas dentro do 
plan de intervención individualizado da persoa os obxectivos, medos e propos-
tas da persoa respecto do seu proceso de inclusión social, así como con rela-
ción ás fases de deseño e implementación do plan de intervención.  

2. Permite incluír nas análises propostas concretas e explícitas por parte da 
persoa acerca de como desexa que sexa a súa relación co resto de actores que 
se impliquen no seu proceso de inclusión social, así como realizar suxestións 
vinculadas ao desenvolvemento do propio proceso de inclusión social. 

INCONVENIENTES:

1. A rixidez do formato pode limitar a creatividade da persoa. Con todo, tamén 
é certo que orienta a reflexión, así que esta crítica debe ser adoptada con cau-
tela, xa que dispoñer de información facilmente traducible en accións e obxec-
tivos é moi importante.

2. O feito de que o formato estea estruturado e pechado de antemán pode 
facer que prescindamos de información que sería útil recoller. Para evitar esta 
perda de información relevante suxírese ampliar os ítems contidos na táboa do 
exemplo coas categorías que se consideren oportunas. Así mesmo, tamén de-
bemos preguntarlle á persoa se cre que se debería engadir algunha outra infor-
mación importante que permita recoller mellor as súas expectativas respecto 
do seu proceso de inclusión social. 

TÁBOA 11. 
MODELO DE MATERIAL PARA AUTODIAGNÓSTICO QUE PERMITE
RECOLLER AS EXPECTATIVAS, DESEXOS, PREOCUPACIÓNS E 
PROPOSTAS DA PERSOA RESPECTO DO SEU PLAN DE INCLUSIÓN 
SOCIAL PERSONALIZADO.

Este ítem recolle…

Respecto de…

PROCESO PERSONALIZADO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Que crees que 
(che) vai/van 
achegar? // Que 
esperas lograr? 
(crenzas, expec-
tativas

Crenzas, 
expectativas

A min mesmo/a

O meu contorno 
familiar

Amigos

Emprego

Traballo doméstico 
ou de coidados
Outros ámbitos 
da miña 
Os e as 
profesionais
Outras persoas 
importantes na 
miña vida

Preocupacións, 
medos

Propostas, 
suxestións.

Que che gus-
taría que (che) 
achegase(n)? // 
Que che gustaría 
lograr?

Hai algo que che 
preocupe, algo 
que non che gus-
taría que pasase?

Tes algunha idea 
de como queres 
que sexa? (pro-
postas concre-
tas)

Desexos



58

Este é un tipo de formato de carácter gráfico. O seu valor engadido é que logra 
obter un resultado máis visual que, ademais, reflicte máis fielmente o mapa 
mental da persoa respecto da información que está a expresar. A continuación 
expoñemos como debe elaborarse este tipo de exercicio. 
En primeiro lugar debemos situar un emoticono ou algún tipo de símbolo que 
represente á persoa no centro dun papel ou cartolina que utilizaremos para 
realizar o exercicio. 

Despois pedirémoslle á persoa que sitúe a todos os actores que van formar 
parte ou influír dalgún modo no seu proceso de inclusión social no lugar que 
desexe que ocupen dentro do proceso (situándoos máis preto, máis lonxe ou 
cunha participación intermitente…). Teremos algúns cartóns con actores xa 
preparados (familia, amigos, profesionais, outros profesionais que atendesen á 
persoa antes…). Con todo, tamén lle daremos á persoa a opción de incluír novos 
axentes ou actores que non fosen considerados para a análise polo equipo de 
intervención. 

A continuación, a persoa debe indicar que é o que espera que cada unha desas 
persoas lle achegue ao seu plan de inclusión social e se hai algo que teme que 
ocorra ou lle preocupa respecto da implicación destas persoas neste. A persoa 
tamén debe indicar como desexaría que os distintos actores se relacionasen 
entre si e consigo mesma durante todo o proceso, así como os compromisos 
que ela asume no marco das devanditas relacións. O resultado debe ser similar 
ao que se mostra na figura 5.      

EXEMPLO 2:

VANTAXES:

1. Permítelle á persoa elaborar o seu propio mapa das persoas que desexa que 
estean incluídas no seu proceso de inclusión social.

2. Permite facer explícitos os compromisos da persoa respecto da relación con 
cada un dos actores e a función que estes desempeñen dentro do proceso de 
inclusión social da persoa.    

INCONVENIENTES:

1. A flexibilidade e a falta de concreción do formato pode impedir unha ade-
cuada comprensión do exercicio. Recoméndase mostrar un exemplo á persoa 
antes de realizar o exercicio. 

2. A vaguidade e falta de concreción das respostas no caso dalgunhas persoas 
pode acabar por dispersar o obxectivo do exercicio.
 
3. Require de bastante motivación por parte da persoa. Os formatos abertos 
poden resultar moi estimulantes para as persoas motivadas, pero requiren de 
máis reflexión e esforzo mental por parte da persoa. 
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Figura 6. 
Exemplo de ferramenta de autodiagnóstico acerca das expectativas, 
preocupacións e obxectivos da persoa con relación aos distintos actores 
que forman parte do seu proceso de inclusión social.

A miña 
familia

Os meus 
amigos e 
amigas

Outras persoas 
importantes na 
miña vida

Os/as
profesionais 

Achegas Preocupacións Compromisos Rel. entre actores

É importante elixir o formato máis adecuado para realizar o exercicio. 
Para iso, o/a profesional de referencia debe estar atento a percibir a 
motivación da persoa, así como valorar a súa capacidade de abstrac-
ción. En caso de non ter en conta estes aspectos poida que a informa-
ción que obteñamos sexa demasiado vaga e limitada e isto fará que a 
dinámica resulte pouco útil para o traballo de diagnóstico.

Á hora de elaborar este tipo de exercicios debemos adaptar o for-
mato utilizado ao contexto vital da persoa na medida do posible. Por 
exemplo, se sabemos que alguén non convive coa súa familia e, ade-
mais, descoñecemos se ten relación con ela, é importante que antes 
de incluír o ítem “familia” na análise, lle preguntemos á persoa se des-
exa incluílo. No caso de que a persoa unicamente queira considerar 
a algún dos membros da súa familia e excluír ao resto, o mellor será 
que substituïamos o termo xenérico “familia” polo nome desa persoa 
en concreto. A idea, en definitiva, é adaptar e revisar as categorías de 
análises xunto coa persoa antes de comezar o exercicio e a medida 
que este avanza. É importante que as decisións non sexan tomadas de 
forma unilateral polo/a profesional, xa que o obxectivo do exercicio é 
a reflexión. Por iso a dinámica de traballo durante o exercicio debe ba-
searse no diálogo; un diálogo que debe ser facilitado polo/a profesio-
nal e dirixido pola persoa mediante as técnicas de comunicación que 
xa mencionamos no apartado anterior: escoita activa e counselling.  
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# Desenvolver instrumentos que lle permitan á persoa expresar os dese-
xos, medos, dificultades e apoios que ten ou lle gustaría ter na súa vida, tanto 
no presente como no futuro. É importante que clasifiquemos esta información 
en función dos diferentes ámbitos ou lugares nos que transcorre a vida da 
persoa, xa que así obteremos respostas máis concretas e específicas que nos 
resultarán máis útiles á hora de orientar o proceso de inclusión social da per-
soa. Ademais, este tipo de ferramenta é de gran utilidade para identificar as 
principais fontes de motivación da persoa e identificar os puntos débiles da 
persoa que deberemos ter en conta á hora de deseñar o plan de intervención 
individualizada. A continuación inclúense dous exemplos deste tipo de ferra-
mentas de autodiagnóstico:

Trátase dunha táboa na que a persoa debe indicar cales son os seus obxectivos 
vitais presentes e futuros, os seus medos e principais dificultades, así como os 
apoios cos que conta ou cos que lle gustaría poder contar en distintos ámbitos 
da súa vida. Neste caso, a estrutura e a forma na que debe expresarse a infor-
mación xa están definidas de antemán. 

EXEMPLO 1:

VANTAXES:

1. Orienta a reflexión e permite obter información facilmente traducible en ac-
cións e estratexias concretas dentro do plan de intervención da persoa. 

INCONVENIENTES:

1. Pode limitar as ideas que a persoa quere expresar. Ademais, no caso de per-
soas pouco afeitas a utilizar a expresión escrita pode resultar unha ferramenta 
pouco atractiva e difícil de cubrir.
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TÁBOA 13. 
EXEMPLO DE EXERCICIO DE AUTODIAGNÓSTICO QUE PERMITE COÑECER 
OS DESEXOS, MEDOS E EXPECTATIVAS DA PERSOA AO REDOR DO SEU 
PRESENTE E AO SEU FUTURO. 

En…

En…

No meu presente…

No meu futuro…

O que me gustaría 
conseguir é…

Gustaríame que…

O que máis temo 
é…

O que temo que 
ocorra é…

O máis difícil para 
min agora é…

O que quixese ser 
capaz de facer é…

O que máis me 
axuda ou axudaría 
agora é…

Co que me 
gustaría poder 
contar é …

DESEXOS, SOÑOS, INTERESES E MEDOS DE: 

…

…

O meu contorno 
familiar

O meu contorno 
familiar

O meu… 

O meu… 

O meu traballo

O meu traballo

…

…

…

…
…

…

…

…

Fonte: Elaboración propia en base a Farkas, J. ; Cohen, L. ; Howe, J. e Pierce, T. (2011) Planificación Cen-
trada na Persoa: carreiros para o teu futuro. Un manual para todos aqueles interesado na planificación 
centrada na persoa.

Neste formato a persoa pode escoller o medio a través do cal desexa expre-
sar a información (fotos, debuxos, textos etc.). Ademais, tamén pode definir 
a relación entre os diversos elementos que compoñen cada apartado. A idea 
é a mesma que no caso dun lenzo e un cadro. A persoa dispón dun espazo 
en branco que debe encher con aquilo que queira expresar. Para realizar o 
exercicio debemos utilizar un papelógrafo que teña un tamaño o suficiente-
mente grande como para que a persoa poida expresarse libremente. Neste 
papelógrafo debuxaremos catro espazos nos que a persoa deberá describir, 
respectivamente, os seus soños, medos, dificultades e apoios (ver figura 6). 
A continuación facilitarémoslle á persoa todo o material que requira para rea-
lizar o exercicio (tesoiras, pegamento, lapis de cores ou pinturas etc.). Cando 
utilicemos este formato é imprescindible pedir á persoa que achegue algo de 
material ela mesma (un texto, unha fotografía, algún obxecto significativo etc.), 
así como dispoñer dunha cantidade considerable de material gráfico e textual 
entre os que a persoa poida elixir para expresarse.    

EXEMPLO 2:
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Fonte: Farkas, J. ; Cohen, L. ; Howe, J. e Pierce, T.   (2011) Planificación Centrada na Persoa: carreiros para 
o teu futuro. Un manual para todos aqueles interesado na planificación centrada na persoa.

VANTAXES:

1. É un traballo de maior abstracción e dedicación. Isto pode favorecer unha 
reflexión máis profunda por parte da persoa. 

2. O tempo de realización que require, así como o clima de creatividade que 
se crea favorecen a apertura da persoa, así como o establecemento dunha 
relación de confianza e complicidade entre a persoa e o seu profesional de 
referencia. 

3. Permite que a persoa escolla o medio de expresión que lle resulte máis es-
timulante ou que lle sexa máis fácil de utilizar (fotografías, imaxes, debuxos, 
textos etc.). 

4. Permite establecer relacións entre todos os elementos incluídos, e posibilitar, 
ás veces, unha mellor comprensión das ideas da persoa. 

INCONVENIENTES:

1. Require de bastante tempo, espazo e material. Polo tanto, esixe unha gran 
cantidade de recursos que non sempre se reflicten na calidade nin na cantida-
de de información obtida.

2. A falta de definición e concreción de contidos pode inhibir a participación da 
persoa. Ao utilizar este formato é importante que a súa presentación se acom-
pañe dunha boa explicación que motive e oriente á persoa, ofrecendo tamén 
algún exemplo.  

3. A maior liberdade nas formas de expresión que ofrece o formato dificulta a 
obtención de información clara e facilmente traducible en metas e obxectivos 
concretos. É por iso que o uso deste formato recoméndase unicamente con 
aquelas persoas que mostren grandes dificultades para expresarse e coas que 
un traballo máis abstracto, aínda que menos concreto, sexa a única opción para 
continuar co traballo de diagnóstico.

Figura 7. 
Exercicio de autodiagnóstico que permite coñecer os desexos, medos e 
expectativas da persoa ao redor do seu presente e o seu futuro utilizando 
un formato  aberto e  visual de presentación. 

Os meus SOÑOS As miñas DIFICULTADESOs meus MEDOS Os meus APOIOS
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Este tipo de información será fundamental para afrontar a fase de 
deseño do plan de intervención da persoa, xa que nos permitirá pen-
sar nun deseño que maximice a dimensión motivacional da persoa 
á vez que minimiza, na medida do posible, a presenza dos factores 
estresantes para a persoa ou que lle supoñen unha especial dificulta-
de. No caso de que non sexa posible eliminar estes factores porque 
constitúen un medio para alcanzar os obxectivos do plan de interven-
ción, pensaremos en apoios específicos ou estratexias de traballo coa 
persoa que permitan minimizar o seu efecto.   

# Incluír ferramentas de diagnóstico que valoren a calidade de vida da 
persoa ao comezo do proceso de inclusión social. Ademais de utilizar cuestio-
narios de calidade de vida, tamén se debe realizar un autodiagnóstico ou auto-
valoración da calidade de vida da persoa. Isto permitiranos obter unha análise 
baseada na percepción subxectiva e o contido específico que a persoa asigna 
a cada unha das dimensións que compoñen o concepto de calidade de vida. 
Recomendamos utilizar un formato gráfico que lle permita á persoa autosituar-
se dunha forma sinxela en cada unha das dimensións do concepto así como 
definir o contido de cada dimensión. 

# Tratar de construír un relato gráfico sobre o percorrido vital da persoa 
(ver figura XX). Este relato debe dar conta dos acontecementos máis signifi-
cativos da vida da persoa e debe permitirnos coñecer a interpretación que a 
persoa fai deses acontecementos e do impacto que tiveron na súa vida. Para 
realizar este exercicio é importante que a persoa estea de acordo, xa que, tal e 
como dixemos, o pasado das persoas é moitas veces un asunto doloroso. Dado 
que non é imprescindible coñecer o pasado da persoa para intervir no seu pre-
sente, esta debe ser unha ferramenta que utilicemos só se a persoa o desexa. 
A continuación inclúese un exemplo no que se reflicte a historia vital dunha 
persoa cunha discapacidade física: 

Figura 8. 
Historia vital ou “mapa de vida”: ferramenta de autodiagnóstico que describe os 
principais acontecementos da vida dunha persoa e que para ela dan conta da 
súa situación actual.  
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Fuente: Farkas, J. ; Cohen, L. ; Howe, J. y Pierce, T.   (2011) Planificación Centrada en la Persona: senderos 
para tu futuro.  Un manual para todos aquellos interesado en la planificación centrada en la persona.

# Ofrecerlle á persoa a oportunidade de elaborar as súas ferramentas de 
autodiagnóstico no formato que lle sexa máis cómodo (oral, escrito, gráfico), 
respectar as súas preferencias e adaptar as metodoloxías empregadas ás súas 
preferencias na medida do posible. 

# Ofrecerlle á persoa a posibilidade de realizar o seu  autodiagnóstico 
mediante diversas fórmulas de acompañamento: 

 · Sesións individuais co ou coa profesional de referencia. 
 · Sesións de grupo con outras persoas usuarias e dinamizadas por un  
 ou unha profesional do centro. 
 · Que realice o diagnóstico pola súa conta e logo o traia despois para  
 que sexa contrastado e comentado. 

# Darlle á persoa tempos e prazos adaptados ás súas circunstancias e ca-
pacidades para realizar as tarefas do autodiagnóstico, e permitir, mesmo, que 
o diagnóstico sexa completado ao mesmo tempo que se aborda o proceso de 
deseño do plan de intervención. 

# Utilizar técnicas de valoración e autovaloración das capacidades per-
soais (cognitivas, emocionais e sociais) da persoa. Como veremos máis adiante, 
esta información será importante para identificar algúns dos obxectivos que 
debe incluír o plan de intervención individualizada. E é que, a intervención non 
debe darlles resposta, unicamente, ás circunstancias externas que rodean a 
vida da persoa, senón tamén ás súas características persoais, especialmente a 
aquelas características que dificultan que a persoa tome as súas propias deci-
sións ou alcance as metas e obxectivos que se marcou.

Independentemente da forma na que a persoa escollese realizar o seu 
autodiagnóstico (en sesións individuais, de grupo ou pola súa conta) é 
imprescindible que a información sexa contrastada co/coa profesional 
de referencia, xa que para que a información contida no autodiagnós-
tico poida ser utilizada no proceso de deseño do plan de intervención 
da persoa, o/a profesional de referencia debe estar familiarizado coa 
devandita información. 
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3.2.2.
IDENTIFICAR CON QUE FORZAS E RECURSOS CONTAN, TANTO A 
PERSOA COMO O SEU CONTORNO, MAPEAR A DISPOÑIBILIDADE DESTES 
RECURSOS EN TODOS OS “ESPAZOS” FÍSICOS E RELACIONAIS NOS 
QUE TRANSCORRE A VIDA DA PERSOA E TENDO EN CONTA TODOS 
OS TIPOS DE RECURSOS DISPOÑIBLES. 

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Tratar de identificar e visibilizar as potencialidades e recursos da 
persoa e do seu contorno para poder utilizalos no proceso de inter-
vención, pero tamén para evitar poñer o acento nas carencias ou 
aspectos disfuncionais da vida da persoa como base para a inter-
vención.

· Construír un mapa relacional exhaustivo da vida da persoa que 
inclúa todas as dimensións e espazos relacionais nos que participa 
a persoa (familia, amizades, espazos de vida cotiá, lugares da comu-
nidade), así como a intensidade das relacións establecidas en cada 
ámbito. 

· Analizar todos os tipos de recursos (materiais, instrumentais, for-
mativo-culturais, relacionais, comunitarios e afectivos) presentes 
nas relacións sociais e persoais da persoa, visibilizando e facendo 
explícitos todos os recursos que poidan ser utilizados para mellorar 
a calidade de vida da persoa.  

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Elaborar materiais e soportes específicos que permitan visibilizar e ana-
lizar as relacións sociais e persoais que a persoa mantén co seu contorno. A 
continuación exponse un exemplo de como recoller este tipo de información:

Como construír un mapa de relacións?

· Debuxamos varios círculos concéntricos, e situamos a persoa no centro de 
todos os círculos. O espazo definido representa o espazo relacional da persoa 
e a distancia relativa na que coloquemos a cada persoa respecto ao centro do 
círculo estará determinado pola intensidade da relación entre cada persoa e a 
persoa usuaria. 

· Ademais, dividiremos o círculo en tantas fraccións como espazos ou ámbitos 
relacionais significativos creamos que é importante distinguir na vida da per-
soa. A división aquí proposta (familia, amigos, comunidade e lugar de traballo 
ou espazo de vida cotiá) é unha opción, pero as categorías que incluamos po-
den modificarse segundo as circunstancias da persoa. 

· O obxectivo é que o diagrama sirva como mapa da vida relacional da persoa, 
é dicir, do seu capital social. Un bo mapa permitiranos identificar con facilidade 
cales son as persoas ou espazos relacionais que poden servir como puntos de 
apoio ou de busca de oportunidades para a inclusión social da persoa ao longo 

MAPA DE RELACIÓNS PERSOAIS E SOCIAIS DA PERSOA
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do proceso de intervención. Así mesmo, o mapa permitiranos identificar aque-
les espazos que sexa conveniente fortalecer ao longo do proceso porque cons-
titúen unha fonte de vulnerabilidade ou de insatisfacción na vida da persoa.

· Esta forma de ordenar a información permitiranos identificar de forma rápida 
e visual os apoios cos que poderiamos chegar a contar na fase de implementa-
ción da intervención, así como aqueles espazos nos que se debe incrementar a 
presenza de relacións sociais e persoais na vida da persoa.

Figura 9. 
Mapa de relacións da persoa. É unha ferramenta de diagnóstico que permite 
identificar os recursos relacionais da persoa.

FAMILIA

AMIGOS

- LUGAR DE TRABALLO
- VOLUNTARIADO
- VIDA COTIÁ

COMUNIDADE

Intensidade das relacións

EU

Fuente: FEAPS Andalucía. Hacia la planificación centrada en la persona en los (PCP) en los modelos de 
servicios de atención a personas con discapacidad intelectual. (2012)

Á hora de analizar o contido do mapa debemos ter en conta non só 
a densidade relacional, isto é, o número de relacións establecidas en 
cada ámbito ou espazo da vida da persoa, senón tamén a intensidade 
desas relacións. A razón é sinxela: non poderemos pedirlle a mesma 
implicación a alguén con quen a persoa mantén unha relación super-
ficial que a alguén que a persoa coñece desde hai tempo e coa que 
ten confianza. 

# Realizar un inventario das achegas e contribucións que a persoa rea-
liza ao seu contorno e identificar tamén que é o que o contorno lle achega á 
persoa. A continuación explicamos como podemos elaborar un instrumento 
destas características.
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MAPA DE RECURSOS DA PERSOA E O SEU CONTORNO

Como construír un mapa de recursos da persoa e o seu contorno? (ver figura 9)

· Podemos utilizar o mesmo formato que o utilizado para construír o mapa re-
lacional (ver figura 9), só que, neste caso, en lugar de situar a persoas no mapa 
situaremos recursos ou achegas que a persoa intercambia ou podería chegar a 
intercambiar co seu contorno

Podemos utilizar as dúas caras dun mesmo folio para representar así a interde-
pendencia que existe entre ambos os mapas.  

· Primeiro debuxaremos círculos concéntricos e dividiremos o mapa 
en tantas seccións como ámbitos ou lugares poidamos identificar 
na vida da persoa.

· A continuación, asignaremos a cada un dos círculos do mapa un 
tipo de recurso determinado. Por exemplo, no exemplo que se mos-
tra na figura 9 optouse por distinguir entre tres tipos de recursos: 
1) bens e servizos, 2) saberes e coñecementos e 3) recursos sociais 
e afectivos. Estas categorías foron seleccionadas para mostrar a 
amplitude e variedade de recursos que poden ser mapeados, pero 
deben ser modificados en función dos obxectivos do exercicio. Por 
exemplo, non utilizaremos as mesmas categorías de análises de re-
cursos se o noso obxectivo é identificar oportunidades de activa-
ción inclusiva para a persoa ou se o que queremos é atopar fórmu-
las para mellorar o benestar físico da persoa con base nos recursos 
dispoñibles no seu contorno ou analizando a forma en que a persoa 
se relaciona co seu contorno. 

· O terceiro paso será distinguir entre os recursos que a persoa 
achega ao seu contorno e os que o contorno lle achega á persoa. É 
dicir, debemos construír dous mapas.

 1. Recursos que as persoas e as organizacións do contorno  
 intercambian ou poderían chegar a intercambiar coa persoa.
 2. Recursos que a persoa achega ou podería chegar a ache 
 garlle ao seu contorno.
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Figura 10. 
Mapa de recursos da persoa e o seu contorno

AMIZADES

FAMILIA

EU

Espazos de…
- Traballo
- Voluntariado
- Lecer e tempo libre
- Participación comunitaria

COMUNIDADE
(persoas e lugares aos que 
a persoa non acode regu-
larmente, pero que coñece 
ou dos que quixese formar 
parte)

Círculo laranxa = Intercambios de bens: produtos e servizos  
Círculo azul = Intercambio de saberes e coñecementos: prácticos e teóricos.
Círculo morado= Intercambio de recursos socioafectivos (benestar, confianza, afecto, 
seguridade, diversión, compañía etc.)

Fuente: Elaboración propia a partir de Jorquera, G.: Perspectiva de las fuerzas en la intervención social: Inno-
vación en el trabajo con las personas en Estrategias Innovadoras para la Inclusión Social (2014)

· As persoas que atravesan situacións de exclusión social adoitan estar excluídas 
de varias das fontes de valoración social e persoal que permiten a construción 
dunha autoimaxe positiva e que fan posible que as persoas recoñezan os seus 
logros e as achegas que fan ao seu contorno. Por iso, poida que a realización 
deste exercicio sexa unha tarefa difícil para as persoas ás que acompañamos. 

· Debemos prestar atención e poñer en valor todas as actividades e contribu-
cións que a persoa realiza ao seu contorno, sen descartar ningunha por sinxela 
ou pouco relevante que pareza a primeira vista. Todo o que facemos require 
dunha certa dose de esforzo e motivación, polo que debemos recoñecela en 
todos os casos.   

· Pedirémoslle á persoa que pense en todas as cousas que fai na súa vida diaria, 
tratando de situar cada unha delas nalgún dos espazos dispoñibles no diagra-
ma.

· Debemos ser capaces de recoñecer e situar todos os tipos de recursos cos 
que contan a persoa e o seu contorno. Isto implica que o diagnóstico debe ser 
amplo e considerar todos os tipos de recursos que a persoa poida empregar 

 Debemos ter en conta que…

Por iso…
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para o logro dos seus obxectivos vitais. Así, incluiremos na análise: os recursos 
económicos da persoa, os seus coñecementos e experiencia, os seus recursos 
relacionais, as habilidades sociais e socioafectivas da persoa e calquera outra 
cuestión que nos pareza relevante no contexto e situación da persoa. O obxec-
tivo é identificar e recoñecer todos os recursos, habilidades e capacidades da 
persoa e o seu contorno.  

· Lograremos que a persoa sexa capaz de visualizar todas as achegas que rea-
liza ao seu contorno.

· Melloraremos a autoimaxe e o autoconcepto da persoa recoñecendo e dán-
dolles valor a todos os recursos e servizos que a persoa intercambia co seu 
contorno.

· Lograremos ter un profundo coñecemento das relacións entre a persoa e o 
seu contorno. Isto permitiranos abordar a tarefa de deseño do plan de interven-
ción a partir do coñecemento e o recoñecemento de todos os elementos que 
xa forman parte da vida da persoa, integrándoos na medida do posible dentro 
do plan de intervención e utilizando aqueles que poidan servir para o logro dos 
obxectivos marcados no plan.   

# Incluír na fase de diagnóstico da persoa ferramentas que permitan iden-
tificar a relación entre o espazo público e o espazo privado na vida da persoa, 
así como a cantidade de tarefas de traballo doméstico e de coidado que a per-
soa asume con independencia do traballo de mercado que realiza. Analizar o 
impacto que todo iso ten sobre o benestar material e físico da persoa, así como 
sobre as súas oportunidades vitais e de desenvolvemento persoal. 

Así…

· O traballo doméstico e de coidado -realizado maioritariamente polas mulle-
res- ten un valor enorme para o funcionamento do mercado (coidado de per-
soas dependentes, coidado de menores, preparación de alimentos, limpeza e 
mantemento do fogar, educación dos fillos e fillas…). Con todo, o seu recoñece-
mento e valoración no espazo e o discurso públicos é moi escaso. Isto débese, 
por unha banda, ao feito de que a súa realización se xustifica con base nunha 
suposta naturalización dos roles de coidado das mulleres, quen asumiría este 
traballo en parte “porque lles gusta” ou “por amor” e en parte “porque lles 
toca”. Doutra banda, o papel económico do traballo reprodutivo (doméstico e 
de coidado) nas economías familiares e nas economías nacionais é sistemati-
camente invisibilizado. Ambos os factores contribúen a unha desvalorización 
social deste tipo de traballo. 

· Con todo, o traballo doméstico e de coidado é fundamental para garantir o 
benestar das persoas e os fogares, especialmente os de baixos recursos, que 
non poden recorrer á compra destes servizos no mercado. Por iso, é fundamen-
tal que, como profesionais da intervención social, sexamos capaces de recoñe-
cer o valor e a importancia deste traballo, así como o papel que este xoga na 
vida da persoa.  

 Debemos ter en conta que…
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· Cando fagamos o diagnóstico da situación vital da persoa debemos ter sem-
pre presente a interrelación que se establece entre o traballo de mercado e o 
traballo reprodutivo no caso concreto desa persoa. Realiza a persoa algún tipo 
de traballo reprodutivo?, se ela non o realiza, quen o realiza por ela?, recoñece 
a persoa o valor do traballo reprodutivo que realiza ou que outros/as realizan 
para ela?. 

· Debemos manter a análise do impacto que o espazo doméstico ten na cali-
dade de vida da persoa ao longo de todo o proceso de intervención con ela. É 
dicir, non tería sentido incluír esta dimensión na fase de diagnóstico se despois 
non articulamos obxectivos no plan de intervención da persoa que se dirixan a 
reverter as situacións problemáticas que identificásemos neste ámbito.   

· Debemos tratar que as mulleres, afeitas realizar unha gran cantidade de tra-
ballo non remunerado en forma de traballo doméstico e de coidado, sexan 
capaces de recoñecer o valor e a importancia que este traballo ten para o seu 
contorno, non só desde o punto de vista económico, senón tamén emocional 
e afectivo.  

· Debemos estar atentos/as a identificar as consecuencias que as cargas de 
traballo derivadas do traballo doméstico teñen sobre a vida das persoas ás que 
atendemos, especialmente as mulleres. A asunción do traballo doméstico cons-
titúe unha das principais fontes de malestar físico e emocional para estas, xa 
que é causa de tensión e insatisfacción naqueles casos en que non é valorado 
ou recoñecido polo contorno e, ademais, algunhas das tarefas son bastante 
esixentes a nivel físico. Isto último adoita ser un problema, especialmente, para 
as mulleres maiores que coidan dos seus maridos. 

· Desde a función de persoa facilitadora que o ou a profesional de referencia 
realiza no marco do Modelo Inclúe, debemos tratar de potenciar formas de 
corresponsabilidade nos contornos familiares e comunitarios das persoas ás 
que atendemos. É dicir, non será suficiente con recoñecer o valor do traballo 
doméstico, senón que será necesario impulsar fórmulas de apoio e acordos que 
logren diminuír o impacto negativo desta carga de traballo sobre as persoas ás 
que atendemos.

· Lograremos mellorar a saúde e o benestar persoal das persoas ás que aten-
demos. 

· Lograremos contribuír a construír contornos máis igualitarios nas familias e 
comunidades nas que habitan as persoas ás que atendemos.

· Lograremos incrementar o recoñecemento social do traballo doméstico e de 
coidado e da súa contribución ao benestar das persoas, as comunidades e as 
sociedades no seu conxunto. 

# Incluír na fase de diagnóstico tarefas e exercicios que permitan o desen-
volvemento de habilidades para a autoanálise e o autocoñecemento por parte 
da persoa. Se a persoa é a base do proceso e vai ser a principal artífice deste 
será importante identificar cales son as súas fortalezas, calidades e debilidades 
persoais antes de decidir cales deben ser as prioridades e cursos de acción que 
incluamos no plan de intervención.

Por iso…

Así…
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3.2.3.
COÑECER CALES SON OS HÁBITOS E COSTUMES DA PERSOA PARA 
PODER ADAPTAR O CONTIDO DO PLAN DE INTERVENCIÓN Á VIDA 
COTIÁ E ÁS RUTINAS DIARIAS DA VIDA DA PERSOA.

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Facer compatible o cumprimento das metas e obxectivos do plan 
de intervención coa identidade persoal e social da persoa. 

· Respectar o dereito da persoa para permanecer no seu contorno 
habitual se non hai razóns vinculadas á súa propia seguridade ou á 
seguridade de terceiras persoas que xustifiquen a adopción dunha 
medida en sentido contrario.    

· Facilitarlle á persoa o seguimento e cumprimento do seu plan de 
intervención tendo en conta os seus hábitos e costumes e respec-
tándoos na medida do posible.

· Establecer un proceso de diálogo coa persoa ao redor de cales 
deben ser os ámbitos da súa vida que formen parte do proceso de 
intervención e comezar a definir cales dos problemas identificados 
deberían abordarse de forma prioritaria para a persoa.   
 

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Solicitar tanta información como sexa posible acerca das rutinas, hábi-
tos e gustos da persoa. Para iso, podemos utilizar distintos instrumentos:

Fichas ou cuestionarios a partir dos cales a persoa poida describir como é, máis 
ou menos, un día calquera da súa vida, e sinalar tamén as excepcións, se as hai 
(festivos, fins de semana, rituais ou costumes específicos da persoa etc.).  Este 
é un posible formato para este tipo de instrumentos: 

EXEMPLO 1:
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O MEU DÍA A DÍA

Un día normal Un día especial

Pola mañá...

Pola mañá...

Pola mañá...

Pola mañá…

Pola mañá…

Pola mañá…

Fago…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Fago…

Fago…

Gústame…

Gústame…

Gústame…

Fago…

Fago…

Fago…

Gústame…

Gústame…

Gústame…

TÁBOA 14. 
TÁBOA 14. FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO PARA INTEGRAR OS HÁBITOS, 
COSTUMES E PREFERENCIAS DA PERSOA DENTRO DO PLAN DE
INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA DA PERSOA. 

Fonte: Elaboración propia a partir de J. ; Cohen, L. ; Howe, J. e Pierce, T.   (2011) Planificación Centrada na 
Persoa: carreiros para o teu futuro.  Un manual para todos aqueles interesados na planificación centrada na 
persoa.

Fichas ou cuestionarios acerca dos gustos e preferencias da persoa, incluíndo 
tamén aquelas cousas que non lle gustan.  

EXEMPLO 2:

No meu día a día…

O que máis…

O que menos…

O que máis me gusta 
facer é…

O que menos me gus-
ta facer é…

Os lugares onde máis 
me gusta estar son…

Os lugares onde 
menos me gusta estar 
son…

As persoas coas que 
máis me gusta estar 
son…(características 
ou persoas)

As persoas coas que 
menos me gusta estar 
son… (características 
ou persoas)

O que máis me intere-
sa saber/coñecer/
aprender é …

As cousas que menos 
me interesa coñecer/
ver/aprender son…

… …… …

… …… …

TÁBOA 15. 
FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO PARA INTEGRAR OS GUSTOS, 
PREFERENCIAS E INTERESES DA PERSOA DENTRO DO PLAN DE 
INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA DA PERSOA.
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# Tratar de alterar tan pouco como sexa posible os hábitos e rutinas da 
persoa que non sexan obxecto de intervención no plan de atención individuali-
zada. 
# Cando a transformación de determinados hábitos e rutinas si constitúa 
un dos obxectivos ou metas do plan de intervención, apoiarse no resto da in-
formación achegada pola persoa á hora de desenvolver estratexias para mo-
dificar esas rutinas tendo en conta a forma en que as distintas actividades se 
relacionan entre si ou valorar as posibles alternativas que poidan exporse á luz 
das afeccións e gustos da persoa

3.2.4.
SOLICITAR A INFORMACIÓN XERADA SOBRE A PERSOA POR OUTROS
SERVIZOS SOCIO-COMUNITARIOS, FACER PARTÍCIPE A PERSOA DO 
PROCESO DE RECOLLIDA DA INFORMACIÓN E, MESMO, DARLLE 
A RESPONSABILIDADE DIRECTA DE XESTIONAR O PROCESO.  

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Respectar o dereito á intimidade e á privacidade da persoa.

· Empoderar a persoa e facela sentir protagonista e responsable da 
súa historia.  Evitar que a persoa sinta coma se fose un expediente 
que é trasladado dun lado a outro.

· Fomentar a claridade e a transparencia nas relacións coa persoa, 
e garantir que esta coñece as canles de comunicación que existen 
entre os profesionais e mesmo que está presente nos espazos de 
comunicación. 

· Na medida en que sexa posible, darlle á persoa a oportunidade de 
explicar ou expoñer ela mesma a súa historia a partir da información 
xerada por outros/as profesionais. Non ler o seu historial e os seus 
datos na súa presenza sen darlle a oportunidade de que o explique 
ela mesma se así o prefire. O noso obxectivo é que a persoa adopte 
unha actitude activa e participativa en todas as fases do proceso e 
iso inclúe tanto as grandes como as pequenas decisións que deben 
adoptarse. 

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Tratar na medida do posible que sexa a propia persoa a que elabore o 
seu propio 

# expediente, e achegar os informes e a documentación necesaria para 
realizar esta parte do diagnóstico.

# Tratar de explicarlles ás persoas desde o inicio do proceso de diagnós-
tico, con que outros servizos e recursos compartimos información, a que infor-
mes acerca dela e do seu caso teremos acceso ao longo de todo o proceso de 
intervención etc. Trátase de ser honesto/a e claro/a con a persoa sobre cal é 
noso poder de coñecer información relacionada con ela e coa súa vida.  

# Evitar transmitirlle á persoa información acerca da súa vida privada á 
que a persoa descoñecía que tiñamos acceso.
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# Comunicarlle sempre á persoa á que lle imos realizar unha xestión que 
implica acceder a información persoal acerca dela e da súa vida.

# Tratar de que a persoa sempre estea presente cando realicemos xes-
tións que impliquen obter información acerca da persoa a outros servizos so-
ciocomunitarios (realizar as xestións de forma telefónica, tratar de que a per-
soa nos acompañe fisicamente ata o lugar etc.).

# Tratar de acordar coa persoa mecanismos e protocolos para acceder a 
información acerca dela e da súa vida e permitirlle que xestione unha parte da 
recollida desta información. É dicir, sen perder completamente o control sobre 
a información acerca da persoa da que poidan dispoñer ter outros servizos so-
ciocomunitarios, establecer acordos coa persoa para que este acceso sexa me-
nos invasivo para a persoa (comprobar só de cando en vez se as informacións 
que a persoa nos achega son correctas, deixar en mans da persoa as tarefas de 
recollida desta información etc.).   

# Informar a persoa en todo momento das reunións de coordinación e 
valoración que teñamos con outros ou outras profesionais e persoas significa-
tivas no seu proceso de inclusión social ao longo do proceso. Trátase de que a 
persoa poida ter o máis claro posible cal é a información que as persoas que 
acompañan o seu proceso de inserción comparten acerca dela e cando o fan.

# Utilizar a información achegada polos/as profesionais que atenderon 
á persoa previamente, pero evitar que o diagnóstico que realicemos se vexa 
limitado por eses prediagnósticos.

# Evitar obxectivar e clasificar a persoa en categorías e perfís previamen-
te construídos, para os que se deseñou e se previron cursos de acción e priori-
dades de intervención preestablecidas. 

# Ter en conta os informes elaborados por outros/as profesionais, pero 
tratar tamén de establecer novas bases ou puntos de partida para a interven-
ción coa persoa.

# Ter presentes as ferramentas de autodiagnóstico realizadas pola  propia 
persoa á hora de interpretar a información achegada por outros servizos socio-
comunitarios e tratar de identificar os contrastes e as diferenzas entre ambas 
as fontes de información.

# Contrastar coa persoa cal é o seu grao de acordo cos diagnósticos e in-
terpretacións de si  mesma e da súa vida que realizaron anteriormente outros/
as profesionais. 

# Preguntarlle á persoa acerca de cales foron as prácticas profesionais e 
outros aspectos vinculados á relación cos/as profesionais sociocomunitarios 
que a atenderan anteriormente que lle resultaron máis positivas. Así mesmo, 
indagar acerca dos aspectos máis negativos que experimentase.
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3.2.5.
DETERMINAR CAL É A SITUACIÓN DE CUMPRIMENTO DOS DEREITOS 
DE CIDADANÍA E DOS DEREITOS ECONÓMICOS E SOCIAIS DA PERSOA 

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Definir claramente cal é a situación da persoa respecto ao goce 
dos seus dereitos fundamentais, de cidadanía, e dereitos económi-
cos e sociais.

· Realizar un diagnóstico específico da situación de cumprimento ou 
violación dos dereitos da persoa, para que esta análise complemen-
te, pero non substitúa nin desvíe a atención do diagnóstico máis 
amplo e centrado en actores e procesos informais, proposto nos 
puntos anteriores deste apartado.

· Poder identificar cales son os factores que determinan que a per-
soa non poida acceder a determinados dereitos, para que a persoa 
poida recoñecer claramente cales son os aspectos da súa situación 
vital que lle limitan ou lle dificultan a consecución dun dereito. 

· Que a persoa, o/a profesional de referencia e o equipo que a atende 
dispoñan dun documento específico que analice a situación legal, 
administrativa e de goce efectivo de dereitos da persoa (prestacións 
adxudicadas, en trámite ou denegadas, situación administrativa da 
persoa e fase na que se atopa no proceso de regularización etc.) 
que poida ser utilizado por todos os axentes implicados para obter 
de forma fácil e rápida a información necesaria para realizar trámi-
tes e valoracións acerca da situación  da persoa con relación aos 
seus dereitos. 

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Asegurarnos de que a persoa comprende claramente cales son os de-
reitos de cidadanía e dereitos económicos e sociais aos que ten ou podería 
chegar a ter acceso.

# Explicarlle á persoa cales son os itinerarios, prazos e requisitos necesa-
rios para acceder a cada un dos dereitos aos que a persoa podería optar. 

# Deseñar unha ficha ou formulario que recolla cal é a situación actual da 
persoa respecto de cada un dos dereitos aos que ten acceso. Neste sentido, 
sería interesante construír un instrumento de recollida de información que nos 
permita situar á persoa nunha escala que valore cal é o seu grao de accesibili-
dade a cada un dos dereitos aos que é elixible (se coñece ou non o dereito, se o 
exerceu algunha vez, se incumpre algún requisito que lle impide acceder a ese 
dereito etc.).

# Non considerar unicamente os dereitos da persoa vinculados ao ámbi-
to dos servizos sociais e tratar de ampliar un pouco o radio dos aspectos que 
desexamos recoller mediante este tipo de diagnóstico. Se un dos obxectivos  
deste modelo de intervención é a normalización e o empoderamento das per-
soas en situación de exclusión social é importante que valoremos a situación 
de cumprimento dos dereitos do mesmo xeito e co mesmo grao de esixencia 
coa que valoramos os dereitos da poboación en xeral (acceso a unha vivenda 
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digna, participación social, participación cidadá etc.). Desde este modelo de 
intervención o/a profesional non debe ser un mero xestor de recursos, senón 
unha figura profesional que vele polo respecto e cumprimento de todos os de-
reitos da persoa.

# Elaborar un diagnóstico que permita situar a persoa nun punto determi-
nado da escala respecto de cada un dos dereitos aos que debería ter acceso. 
Para iso construiremos unha escala na que se indique se a persoa:

 · Goza dun determinado dereito. 
 · Está en curso de adquisición dun dereito, xa o solicitou, iniciando os  
     trámites necesarios para adquirilo.
 · Cumpre cos requisitos esixidos para acceder a un determinado 
   dereito, pero non iniciou ningún trámite que lle permita exercer, 
   de facto, a ese dereito. 
 · Esixiu ou solicitou que se lle recoñeza un determinado dereito pero  
     este foille denegado.

# Identificar aqueles dereitos cuxo cumprimento deben ser abordados de 
forma prioritaria, xa sexa porque presentan un maior grao de vulneración ou 
por que o seu impacto nas condicións de vida da persoa son maiores.

# Identificar os tipos de estratexias que deben utilizarse para acompañar 
as persoas no logro dos seus dereitos en función do grao de autonomía da per-
soa e da súa situación de acceso a un determinado dereito. No seguinte gráfico 
resúmense varias estratexias que poden empregarse de forma combinada en 
cada caso concreto.

Figura 11. 
Esquema que ilustra as diferentes estratexias que poden desenvolverse para 
acompañar os itinerarios de adquisición de dereitos das persoas en situación 
de exclusión social.

Zona de dereitos 
conseguidos

1) Estratexias de reforzo de 
capacidades da persoa

2) Estratexias de
acompañamento social

3)  Estratexias de 
información e difusión

DEREITOS

AUTONOMÍA

Fuente: Accompagner l’accès aux droits  dans les établissements ou services de l’inclusion sociale. (2012) 

# Incluír no plan de intervención da persoa estratexias dirixidas a lograr 
unha situación de pleno dereito na vida da persoa.

# Establecer dalgún modo unha forma de división do traballo entre o/a 
profesional e a persoa que é obxecto de intervención. Nesa división, o/a pro-
fesional asumiría a función de deseñar as estratexias e xestionar todo o rela-
cionado co cumprimento dos dereitos da persoa, mentres que esta asumiría o 
control sobre todos aqueles aspectos do seu plan de intervención máis vincula-
dos á súa vida cotiá, os seus desexos e aspiracións etc. O obxectivo é que cada 
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parte asuma unhas tarefas e unha función determinada dentro do proceso, de 
forma que se estimule un papel activo e participativo da persoa no seu propio 
proceso de intervención e non ser unicamente o obxecto pasivo de decisións e 
propostas alleas.

3.2.6.
IDENTIFICAR CALES SON AS ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE DA 
VIDA DA PERSOA, TENDO EN CONTA TODA A INFORMACIÓN OBTIDA NO 
PROCESO DE DIAGNÓSTICO E CONSIDERANDO TANTO OS ASPECTOS 
OBXECTIVOS DA SITUACIÓN DA PERSOA, COMO A VIVENCIA SUBXECTIVA 
QUE ESTA FAI DA SÚA SITUACIÓN.

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Ordenar toda a información obtida ao longo do proceso de diag-
nóstico e lograr ter un panorama  xeral da situación vital da persoa.

· Identificar claramente o que constitúen debilidades e fortalezas na 
situación vital da persoa con relación ao seu proceso de inclusión 
social.

· Ser capaces de utilizar as fortalezas da persoa e do seu contorno, 
así como neutralizar e eliminar os factores de vulnerabilidade, ao 
longo do proceso de inclusión social da persoa.  

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Ter en conta toda a información reunida ao longo do proceso de diag-
nóstico (autoanálise, mapeo de recursos, diagnóstico da situación de cumpri-
mento de dereitos da persoa, informes doutros/as profesionais e servizos so-
ciocomunitarios etc.).

# Ter en conta todos os factores de vulnerabilidade da vida da persoa 
(materiais, emocionais, relacionais etc.) e tratar de non centrar a análise uni-
camente en cuestións vinculadas á formación, o emprego, a independencia ou 
estabilidade económica da persoa e a súa seguridade persoal. Polo tanto, iden-
tificar as carencias no ámbito relacional, de participación social e satisfacción 
persoal.    

# Identificar as habilidades persoais (emocionais, cognitivas e sociais) 
que deben ser fortalecidas ao longo do proceso de intervención coa persoa. 
Esta información permitiranos, ademais, identificar cales son os puntos críti-
cos da personalidade da persoa que como profesionais debemos coñecer para 
acompañar a persoa ao longo do seu proceso de inclusión social.

# Utilizar ferramentas de recollida de información específicas para tratar 
de identificar cales son as fortalezas e debilidades da situación persoal da per-
soa á luz de toda a información recollida no proceso de diagnóstico. A técnica 
de análise DAFO pode ser utilizada con este propósito:
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A análise DAFO é unha ferramenta analítica que constitúe o punto de inicio 
do pensamento estratéxico. É unha técnica ideada para ser utilizada, a priori, 
para analizar a situación dunha empresa ou organización. Con todo, cada vez 
utilízase máis nos contornos da intervención social e o traballo comunitario 
debido a que é sinxelo de elaborar e utilizar e ten, con todo, un alto potencial 
para orientar a acción de persoas e organizacións. O propósito desta técnica 
é construír un esquema mental acerca de cal é a situación de competitividade 
interna e externa que rodea a unha persoa, organización, entidade, etc. Para 
iso, téñense en conta catro tipos de elementos:

DEBILIDADES: son aspectos negativos da propia persoa e do seu contorno que 
a sitúan nunha zona de vulnerabilidade respecto de múltiples dimensións que 
recollemos ao longo do proceso de diagnóstico coa persoa (situación laboral, 
hábitos, escasas relacións sociais e persoais etc.). As debilidades identificadas 
deben ser controladas e superadas. 

AMEAZAS: son aspectos e factores externos á vida da persoa e que son alleos 
ao seu control, isto é, sobre os que a persoa pode, talvez, influír, pero cuxa si-
tuación final non depende da propia persoa.
 
FORTALEZAS: son todos aqueles aspectos e recursos da persoa e do seu con-
torno que poden incidir de forma positiva en reverter as situación de vulnerabi-
lidade ou exclusión da persoa. Serían todos aqueles aspectos que debemos re-
forzar e ter en conta á hora de construír o plan de intervención da persoa, para 
utilizalas como fonte de apoio e acompañamento aos procesos que a persoa 
e o seu contorno emprenden para superar os seus factores de vulnerabilidade. 

OPORTUNIDADES: son aqueles elementos que poden influír de forma positiva 
nas oportunidades vitais da persoa e no desenvolvemento das súas capacida-
des. Serían todos aqueles recursos e factores non explotados que están dis-
poñibles no medio ou na comunidade da persoa e que poden ser utilizados ao 
longo do proceso de intervención para alcanzar os obxectivos que a persoa se 
marque no seu plan de intervención. 

ANÁLISE DAFO

3.2.7.
CHEGAR A CONSTRUÍR MEDIANTE UN PROCESO DE CONSULTA E 
DIÁLOGO COA PERSOA UN CODIAGNÓSTICO, ISTO É, UNHA VISIÓN 
COMPARTIDA ENTRE A PERSOA E O/A PROFESIONAL ACERCA DE CALES 
DEBEN SER OS  ÁMBITOS DA VIDA DA PERSOA QUE SE INCLÚAN DE 
FORMA PRIORITARIA NO PLAN DE INTERVENCIÓN DA PERSOA.    

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Facer á persoa partícipe da construción das categorías e “indica-
dores” que dan conta da súa situación de exclusión social. 

· Lograr que a persoa e o seu profesional de referencia  constrúan un 
relato compartido e un diagnóstico común acerca da situación vital 
da persoa que permita levar a cabo o traballo de deseño e imple-
mentación do plan de intervención da persoa dunha forma colabo-
rativa e con base na interacción positiva entre ambas partes.



79

Dous sinxelos métodos que podemos utilizar coa persoa para priorizar os seus 
problemas son os seguintes: 

· Método de comparación da pares: trátase de ir comparando entre se todos os 
problemas que identificamos, de forma que en cada combinación escollemos 
cal é máis importante que cal, ata lograr identificar cales son os máis importan-
tes para nós. Nesta metodoloxía, os criterios utilizados para priorizar os proble-
mas dependen da persoa, isto é, non están baseados en dimensións obxectivas, 
senón que depende da importancia que lles asigne a propia persoa. A vantaxe 
do método é que é capaz de recoller perfectamente as preferencias da persoa, 
pero o seu inconveniente é, precisamente, a excesiva subxectividade e o refor-
zo das crenzas da persoa que produce o resultado.
 
· Método de ponderación de variables: trátase de priorizar os problemas en fun-
ción da súa gravidade, a súa urxencia e a súa tendencia. O criterio de gravidade 
responde á pregunta de como de importante é o problema para a persoa, o 
de urxencia indícanos por canto tempo pode a persoa continuar convivindo 
con ese problema e o de tendencia responde á pregunta de que sucederá co 
problema no caso de que non fagamos nada para solucionalo, isto é, se se solu-
cionase só, se quedase igual ou se empeorase a situación actual. En función da 
resposta a cada unha das tres preguntas obteriamos a información suficiente 

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Confrontar os puntos de vista e informacións achegadas pola persoa 
coa realidade, sen asumir as interpretacións da persoa de forma crítica. 

# Utilizar as distintas ferramentas de análises de problemas descritas no 
apartado 3.3.3.2 (p.74) para tratar de chegar a conclusións comúns coa persoa, 
non mediante a imposición, senón a través do diálogo. 

# Aplicar os principios do counselling expostos no capítulo anterior á hora 
de confrontar as ideas e puntos de vista da persoa. 

# Tratar de que a comunicación e o proceso de diálogo coa persoa non se 
bloqueen debido á existencia dalgún punto crítico ou nó no proceso de diag-
nóstico. Isto é, se existe algún aspecto da realidade da persoa sobre o cal a per-
soa e o seu profesional de referencia non logren construír unha visión común 
ou compartida, tratar de deixar a decisión ou discusión do problema para máis 
adiante e pasar ao seguinte punto. Pode ser positivo para o diálogo establecer 
algún exercicio de análise ou reflexión para a seguinte sesión e restablecer a 
discusión con base na conclusión deste exercicio.

# Se non se pode construír unha visión compartida acerca algunha cues-
tión, utilizar técnicas de resolución de conflitos e negociación para atopar so-
lucións nas que ambas as partes poidan lograr, polo menos, unha parte do que 
esperaban.

# No caso de que haxa algunha cuestión na que a sobre non está disposta 
a ceder, ter claro que a persoa debe ser a protagonista e principal artífice do 
seu propio proceso de inclusión social e que non debemos forzar a persoa na 
súa toma de decisións.

# Utilizar metodoloxías e técnicas específicas para tratar de priorizar pro-
blemas, no caso de que exista desacordo entre a persoa e o/a profesional de 
referencia con relación ao tipo de problemas que deberían priorizarse durante 
o proceso de intervención.

ANÁLISE DAFO
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para decidir que problema é o que debemos priorizar.    

# Consultar coa persoa ao longo de todo o proceso de diagnóstico se 
bota en falta que se aborde algunha cuestión, se hai algo máis que querería 
traballar, algo que non lle gusta ou se preferiría cambiar algunha cousa etc. Non 
basta con dicirlle á persoa unha soa vez que dispón de liberdade de decisión e 
iniciativa respecto do seu proceso de diagnóstico, senón que debemos darlle a 
oportunidade de exercer esa capacidade de forma regular.

Lucía é unha muller de 42 anos que está en situación de desemprego desde 
hai dous anos e medio. A súa única fonte de ingresos actual é o subsidio de 
desemprego e teme que llo acaben retirando. Hai meses que ten problemas de 
insomnio e atópase en tratamento con antidepresivos. Con todo, nós non coñe-
cemos esta información, xa que Lucía lle pediu ao seu profesional de referencia 
que non comparta esta información co resto de profesionais que a atendemos, 
salvo a súa psicóloga. 
Con todo, desde o momento en que entra na consulta percibimos que non 
parece atoparse moi ben e que non presta demasiada atención nin mostra in-
terese polo que dicimos. Deseguido nos damos conta de que non será posible 
abordar nesa sesión, polo menos de forma produtiva, a cuestión do emprego 
e das opcións laborais de Lucía. Ante todo, necesitamos coñecer cales son os 
seus hábitos e rutinas diarias, así como os seus gustos e intereses para poder 
coñecela mellor e poder abordar e enfrontar desde o respecto, a empatía e, 
sobre todo, desde a evidencia do seu propio testemuño algunhas das actitudes 
e características da súa vida diaria que lle impiden, non só buscar e tratar de 
atopar emprego, senón tamén ter unha vida satisfactoria que lle permita em-
pezar a mellorar a súa situación. Así, no transcurso do exercicio Lucía cóntanos 
que acode á psicóloga dúas veces por semana. O feito de ter esta información 
permitiranos, máis adiante, expor unha intervención conxunta coa psicóloga, 
de modo que poidamos desenvolver estratexias que nos permitan alcanzar 
dous obxectivos ao mesmo tempo; por unha banda, mellorar o estado anímico 
de Lucía e, doutra banda, incrementar as súas habilidades e coñecementos e 
favorecer que volva adquirir hábitos que lle faciliten a súa incorporación ao 
mercado laboral. Isto é, permitiranos establecer sinerxías entre distintos ámbi-
tos da vida da persoa.  

UN EXEMPLO PRÁCTICO…
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3.3.
BOAS PRÁCTICAS NA FASE DE DESEÑO 
DO PLAN DE INTERVENCIÓN

O obxectivo desta fase do proceso de intervención será seleccionar que ám-
bitos da vida da persoa deben incluírse no plan de intervención e desenvolver 
daquela os obxectivos e metas orientados a alcanzar o escenario ideal que a 
persoa e o seu grupo de apoio albiscan para cada un deses ámbitos. Para levar 
a cabo este proceso propoñemos unha metodoloxía baseada na reflexión, o 
diálogo e o logro de acordos entre a persoa e o grupo de profesionais e outras 
persoas significativas que a apoien durante o desenvolvemento do seu plan de 
intervención. 

Os principais obxectivos que o plan debe tratar de alcanzar son, unha vez máis, 
o incremento da autonomía e a capacidade de autodeterminación da persoa, 
o fomento da súa participación comunitaria mediante o desenvolvemento de 
roles sociais valorados pola comunidade e a participación en servizos, organi-
zacións e institucións normalizadas e, finalmente, a mellora a calidade de vida 
da persoa. Para iso, será fundamental poñer á persoa no centro do proceso de 
deseño do plan de intervención, e adoptar o empoderamento da persoa como 
eixe central de traballo e obxectivo desta fase intervención. Isto significa que 
teremos que ofrecerlle á persoa as ferramentas, o adestramento, os espazos 
(físicos e temporais), a orientación e a información que necesite para poder 
levar a cabo a súa propia toma de decisións e elixir o futuro que desexa para 
si mesma.  

Outro aspecto clave á hora de deseñar o plan de intervención desde este en-
foque será tratar de combinar o uso de apoios profesionais e apoios naturais á 
hora de deseñar os apoios e acompañamentos que a persoa precisa para poder 
alcanzar os obxectivos establecidos no seu plan de intervención. Os apoios na-
turais son todas aquelas relacións baseadas na reciprocidade, a axuda mutua e 
o afecto entre as persoas que derivan das relacións sociais e persoais que esta-
blecemos as persoas nas comunidades ás que pertencemos. Poden ser apoios 
naturais as relacións co contorno familiar, as relacións de amizade, as relacións 
que establecemos con persoas pertencentes aos nosos espazos de lecer e/ou 
traballo etc. En definitiva, calquera tipo de relación informal que forma parte 
da nosa vida. O obxectivo de incluír os apoios naturais nos procesos de pla-
nificación centrada na persoa é dobre; por unha banda, dirixir as persoas en 
situación de exclusión social na medida do posible a recursos e espazos nor-
malizados e, doutra banda, tratar de que o proceso de inclusión social resulte 
sustentable a longo prazo. Isto é, en lugar de manter as persoas en situación ou 
en risco de exclusión social en guetos institucionais e sociais, tratar, na medida 
do posible, de que accedan aos mesmos recursos e espazos aos que accede o 
resto das persoas que pertencen á súa comunidade. E a tarefa principal do plan 
de intervención será articular os apoios necesarios para garantir, paulatinamen-
te, este acceso e proceso de integración social.   

A continuación indícase cales son os obxectivos desta fase da intervención, así 
como as recomendacións asociadas á súa posta en práctica:  

1. Incorporar todos os principios do enfoque da planificación centrada na persoa 
ao proceso de deseño e implementación do plan de intervención.

2. Lograr que o plan represente un equilibrio entre o que a persoa quere, o que 
a persoa necesita e o que a persoa pode facer.  

3. O plan de intervención debe ser flexible, adaptado ao ritmo da persoa e cen-
trado na calidade dos procesos e no logro dos obxectivos.

4. Implicar os apoios naturais da persoa no desenvolvemento do plan de inter-
vención e tratar de expandir a cantidade e calidade dos apoios naturais cos que 
conta a persoa mediante o plan de intervención individualizada.
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5. Constituír o grupo de apoio da persoa e elaborar estratexias colaborativas que 
combinen o uso de recursos e apoios asistenciais e comunitarios para alcanzar 
os obxectivos establecidos no plan de intervención.

3.3.3.1.
INCORPORAR TODOS OS PRINCIPIOS DO ENFOQUE DA PLANIFICACIÓN 
CENTRADA NA PERSOA AO PROCESO DE DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DO PLAN DE INTERVENCIÓN.

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Que a persoa estea no centro do proceso, tendo a capacidade de 
decidir sobre o contido e a estrutura do seu plan de intervención e 
que o resto de persoas implicadas respecten e apoien as decisións 
tomadas pola persoa no exercicio do seu dereito de autodetermi-
nación. 

· Deseñar un plan que considere a vida da persoa desde unha pers-
pectiva holística ou sistémica, isto é, tendo en conta todos os facto-
res que xogan un papel relevante no benestar e a calidade de vida 
da persoa e tendo en conta a interrelación existente entre as distin-
tas esferas da vida da persoa.    

· Deseñar un plan que recoñeza o papel clave que desempeña a 
construción de apoios naturais como forma de garantir a susten-
tabilidade do proxecto vital dunha persoa. Isto implica que o plan 
de intervención deberá situar o fortalecemento e incremento dos 
apoios naturais da persoa como unha das estratexias de traballo 
para desenvolver na fase de implementación do plan de interven-
ción.

· Lograr que o plan teña en conta, ademais dos puntos débiles na 
vida da persoa, tamén as súas capacidades, recursos, desexos e ex-
pectativas.  

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Aplicarlle ao proceso de deseño do plan de intervención da persoa to-
dos os principios que orientan o deseño e implementación dos procesos de 
planificación centrada na persoa. Estes principios son (Sanderson, 2012):

· A persoa debe estar sempre no centro do proceso, sendo o princi-
pal decisor de todas as cuestións que teñen que ver co seu plan de 
intervención.

· A parella, os fillos ou fillas, a familia extensa, os amigos e outras 
persoas significativas na vida da persoa deben formar parte do pro-
ceso de deseño e implementación do plan de intervención da per-
soa, sempre que o resultado sexa unha interacción positiva entre as 
partes e a persoa que é suxeito de intervención o desexe.

· O plan de intervención resultante debe reflectir o que é importante 
para a persoa, isto é, os seus desexos e preferencias e trata de cen-
trarse, ademais, en fortalecer as capacidades e recursos da persoa.
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· Os obxectivos e o contido do plan deben abarcar todos os ám-
bitos da vida da persoa, e non, unicamente, aqueles vinculados á 
provisión de servizos ou á incorporación da persoa ao mercado de 
traballo. Isto é, se asumimos que o obxectivo principal dun proceso 
de intervención debe ser o de prestarlle apoio e ofrecerlle acom-
pañamento á persoa para garantir o logro dos seus obxectivos vi-
tais, e se recoñecemos, pola súa vez, que todos os ámbitos da vida 
da persoa están interrelacionados e son interdependientes entre si, 
non debe haber ningún ámbito ou aspecto da vida da persoa que, a 
priori, deba quedar fóra do plan de intervención da persoa, se é que 
esta desexa incluílo.   

· O plan de intervención debe reflectir o que é posible na vida da 
persoa e non, unicamente, o que resulta factible baixo as condi-
cións actuais e contando cos recursos dispoñibles na actualidade. 
Isto non significa que debamos establecer obxectivos utópicos ou 
pouco realistas senón, simplemente, que o plan debe darlle cabida 
á posibilidade de imaxinar un futuro diferente para a persoa. Isto é, 
o espírito que guía o proceso de intervención alenta e apoia visións 
e escenarios de futuro diferentes para a vida da persoa. 

· O proceso de intervención coa persoa está baseado nun proceso 
de grupo de carácter autoreflexivo que implementa a mellora con-
tinua como consecuencia da aplicación dun ciclo de escoita, apren-
dizaxe e posta en práctica do aprendido que se repite de forma 
continua ao longo de todo o proceso de intervención coa persoa. O 
seguinte esquema resume a natureza reflexiva deste tipo de inter-
vención: 

Figura 12. 
Representación da dinámica reflexiva do proceso de intervención social no mo-
delo de planificación centrada na  persoa.

COMPRENDER

ESCOITAR

A RODA
DA APRENDIZAXE

APRENDER

IMPLEMENTAR

AVALIAR PLANIFICAR

Fuente:  Elaboración propia a partir de Listen, Learn Act. Selected Writings on Essential Lifestyle Planning 
(Smull, M. W. , 2000).
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# Confiar na persoa e na súa capacidade de decidir. Non adiantarnos ás 
consecuencias das decisións que tome a persoa, senón tratar de provocar a 
reflexión e unha toma de decisións informada. 

# Non substituír a persoa na súa toma de decisións, empoderala para que 
teña a capacidade de decidir que é o que quere e como pode logralo.  

# Ter en conta toda a información xerada ao longo do proceso de diag-
nóstico e autodiagnóstico da persoa á hora de elaborar os obxectivos e metas 
do plan de intervención.

# Prestarlle especial atención ao denominado “ámbito privado” que de-
termina en gran medida a vida das mulleres.

# Ter en conta os retos identificados e os escenarios vitais proxectados 
pola persoa en todos os ámbitos da súa vida e non unicamente naqueles as-
pectos vinculados á inserción laboral, o benestar material e a saúde física da 
persoa. No marco da planificación centrada na persoa debemos concederlle 
unha grande importancia ao desenvolvemento de activos intanxibles (identida-
de, recoñecemento e valoración social, autoimaxe e autovaloración da persoa, 
benestar emocional, establecemento de vínculos persoais e sociais) na vida da 
persoa que, con todo, teñen un gran potencial para mellorar a súa calidade de 
vida.   

# Ter en conta todas as esferas da vida da persoa á hora de deseñar o plan 
de intervención, tratando de identificar sinerxías e dinámicas de colaboración 
entre os diversos ámbitos que poidan reforzar e mellorar os resultados obtidos 
polo plan de intervención.

# Non abordar as dificultades na vida da persoa coma se fosen compar-
timentos estancos, sen influencia mutua. Adoptar unha perspectiva de inter-
vención holística que preste atención e sexa capaz de xestionar as dinámicas 
de relación que se establecen entre os diversos ámbitos da vida da persoa, así 
como da súa personalidade.

# Prestarlle atención á vida persoal da persoa e ver como podemos acom-
pañar os procesos que teñan lugar nese ámbito desde o plan de intervención. 
Desenvolver formas de coñecemento mutuo e de cooperación entre os espa-
zos asistenciais e os espazos comunitarios e persoais nos que se desenvolve a 
vida da persoa.

# Ser conscientes de que a planificación centrada na persoa traballa par-
tindo de horizontes temporais longos e tradúcese en procesos de traballo e 
intervención de longa duración. Por iso, é fundamental que teñamos en conta 
o curto (1-6 meses), o medio (7-18 meses) e o longo prazo (18 meses en diante) 
á hora de planificar e definir os obxectivos e contidos do plan de intervención. 
Isto é, non debemos renunciar a obxectivos ambiciosos, pero si debemos ter 
moi claro en que horizonte temporal situaremos cada obxectivo do plan de 
intervención.

# Ser conscientes de que os obxectivos e metas que definamos no plan 
de intervención serán revisados de forma periódica e que poderemos axustar 
as metas e estratexias de traballo ao longo do proceso de intervención. 

# Ter unha concepción ampla das persoas e organizacións que poden 
chegar a formar parte do plan de intervención da persoa. Isto é, como xa se ex-
plicou no capítulo anterior, hai moitas persoas e lugares que poden ser fonte de 
apoios naturais para a persoa. Debemos deixar de limitarnos a mirar o circuíto 
asistencial e de servizos sociais como único espazo no que solicitar formas de 
apoio e fórmulas de acompañamento para a persoa. 

# Ter claras cales son as diferenzas entre o enfoque tradicional da inter-
vención social e o enfoque da planificación centrada na persoa. Velar porque 
todas as persoas implicadas no desenvolvemento do plan de intervención da 
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persoa coñezan, comprendan e apliquen as implicacións que se derivan da di-
ferenza entre ambos os enfoques.   

Aspectos do proceso

Quen é o suxeito 
do proceso?

Cal é o lugar no que se 
desenvolven os procesos de 
planificación?

Cal é o modelo 
ou paradigma que 
subxace á intervención?

Como se organiza 
a prestación de servizos?

Como se planifican 
os servizos?

Cal é o formato 
dos servizos?

Quen ten a capacidade de 
decisión nas tarefas de
planificación?

Cal é o espazo decisorio
no que se adoptan as 
decisións?

Cal é a prioridade 
establecida polo modelo 
de intervención?

Cal é a prioridade establecida 
polo modelo de intervención?

Planificación tradicional
Planificación centrada 
na persoa

O/a cliente ou usuario/a

Institución ou organización Lugar escollido pola persoa

Nun continuo de solucións de 
apoio ou servizos predeseña-
dos que se atopan dispoñibles 
para os usuarios ou usuarias 

Nunha disposición única de 
apoios e servizos articulados 
para satisfacer as necesidades 
da persoa

Vida diaria

Apoyos individualizados

Mediante a planificación 
centrada na persoa

A persoa e, na súa falta,
a súa familia ou contorno de 
persoas significativas da 
persoa

Sesións individuais de diag-
nóstico e planificación coa 
persoa
O grupo de apoio do plan de 
intervención da persoa

· A autodeterminación
· As relacións sociais 
· O desempeño de roles so-
cialmente valorados

Apoiar a persoa para que 
poida levar a cabo o estilo de 
vida que desexa dentro da 
súa comunidade.

Programas individualizados 
baseados no diagnóstico 
profesional de necesidades

Cal é o espazo decisorio no 
que se adoptan as decisións? 
Reunións do equipo de profe-
sionais que xestiona o caso

Inclusión activa
Desenvolvemento das capaci-
dades e habilidades socio-
laborais da persoa.Traballar 
sobre os comportamentos e 
condutas das persoas.

Lograr a independencia da 
persoa e modificar comporta-
mentos non desexados 
das persoas.

Comportamental

Un equipo interdisciplinar

Programas/Plans

O cidadán ou a cidadá

TÁBOA 16. 
PRINCIPAIS DIFERENZAS ENTRE A PLANIFICACIÓN TRADICIONAL 
E A PLANIFICACIÓN CENTRADA NA PERSOA (BRADLEY, 1994)

Fuente: Person-Centered Planning Approaches. (Pallin, 2001)
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3.3.2.
LOGRAR QUE O PLAN REPRESENTE UN EQUILIBRIO ENTRE 
O QUE A PERSOA QUERE, O QUE A PERSOA NECESITA 
E O QUE A PERSOA PODE FACER

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Lograr compatibilizar os desexos, preferencias e valores da persoa 
co desenvolvemento de prácticas de autocoidado e a adopción de 
decisións estratéxicas necesarias para alcanzar unha situación de 
benestar persoal.

· Deseñar un plan que se axuste ás capacidades e posibilidades 
efectivas das que dispón a persoa no momento en que se realiza a 
intervención, sen que iso signifique que se establezan expectativas 
baixas ao redor da persoa e as posibilidades que ofrece o seu futu-
ro. Simplemente, os obxectivos máis ambiciosos deberán situarse 
no longo prazo e comezar a traballar con base nos obxectivos de 
curto e medio prazo. 

· Deseñar un plan que achegue a persoa cara ao escenario de futuro 
que proxecta para a súa vida, intervindo en todos aqueles ámbitos 
que desempeñan un papel no logro da satisfacción e o benestar 
persoais (relacións persoais, relacións sociais, formación, traballo, 
actividades de lecer e tempo libre, desenvolvemento e crecemento 
persoal etc.), sen establecer xerarquías e divisións arbitrarias entre 
os distintos ámbitos que compoñen a vida da persoa. 
 
 

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Programar sesións de traballo coa persoa para definir cales deben ser 
os obxectivos ao redor dos cales se articule o seu plan de intervención. Nestas 
reunións deberán participar: a propia persoa, o/a profesional de referencia e, 
no caso de que se considere necesario, profesionais especializados en cada 
unha das temáticas que se aborden nas sesións de traballo (avogados/as, psi-
cólogos/as, orientadores/as laborais etc.). 

# O obxectivo de que participen os e as profesionais especializados será 
que poidan resolver as dúbidas da persoa e ofrecer a información que esta 
necesite para levar a cabo a súa toma de decisións. Con todo, tamén debe con-
siderarse a posibilidade de realizar estas consultas por teléfono ou recollelas e 
resolvelas nunha sesión posterior, para evitar saturar de traballo os equipos. 

# Os e as profesionais temos unha gran capacidade de influír nas deci-
sións que toman as persoas. Ademais, as persoas que sufriron situacións de ex-
clusión social prolongada carecen habitualmente da autoconfianza, a asertivi-
dade e o coñecemento necesarios para poder tomar as súas decisións de forma 

Debemos ter en conta que... 
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autónoma e confiada. Ademais, atópanse nunha situación de vulnerabilidade e 
dependencia que non lles permite exercer o seu dereito á autodeterminación 
de forma libre e sen sentirse, se máis non, agoniadas polas expectativas do 
contorno. 

· É importante que os e as profesionais teñan claro no transcurso destas reu-
nións que os seus principios de actuación deben cinguirse aos principios da 
orientación e da asesoría.

· Os e as profesionais deben aplicar os principios de escóitaa activa e o counse-
lling tamén nesta fase da intervención. Non podemos orientar a alguén se des-
coñecemos o que realmente quere e, en xeral, a expresión dos nosos desexos 
e obxectivos non adoita ser fácil nin unívoca, senón que require de reflexión, 
elaboración interna das ideas, clarificación e información para poder chegar a 
transmitir as nosas ideas e decisións de forma clara e asertiva.

· É fundamental que o/a profesional acuda á sesión coñecendo en profundida-
de a información contida en todos os instrumentos de diagnóstico e autodiag-
nóstico da persoa. Non será posible contrastar as opinións e desexos da persoa 
se non coñecemos ben as circunstancias que rodean a súa vida. 

· Os e as profesionais que participen no proceso de orientación da persoa de-
ben ter claro en todo momento o que é importante para a persoa e non o que 
eles/as consideran importante para esa persoa en particular ou para as persoas 
en xeral. É dicir, aínda que teñan en conta as condicións e posibilidades obxec-
tivas da situación vital da persoa, tamén deben coñecer, validar e recoñecer as 
percepcións, preferencias e desexos subxectivos da persoa. O rol do profesio-
nal deber ser o de contrastar os plans da persoa coa realidade, non o de xulgar 
os plans da persoa desde un punto de vista ético ou moral.  

· Manteremos a coherencia no estilo e metodoloxía da intervención, sen tratar 
de coartar e limitar as decisións da persoa neste punto, continuando así co tra-
ballo de fortalecer a súa capacidade de autodeterminación e elección. 

· Non decepcionaremos as expectativas xeradas na persoa durante a fase de 
diagnóstico, pois tomaremos en consideración os materiais resultantes do seu 
autodiagnóstico e trataremos de integrar, na medida do posible, esta informa-
ción no plan de intervención da persoa. 

· Lograremos aumentar as habilidades da persoa para a toma de decisións, así 
como a súa capacidade asertiva, isto é, de identificar e expresar o que quere e 
desexa.   

# Estimular na persoa as habilidades para o pensamento estratéxico, é 
dicir, a capacidade para orientar e organizar a súa conduta cara ao logro dos 
obxectivos que se propoña. 

# Nas sesións de traballo coa persoa traballar sempre  con base nos ho-
rizontes temporais do curto (1-6 meses), medio (7-18 meses) e longo prazo (18 
meses en diante). Desta forma evitaremos que a persoa adopte actitudes pou-
co realistas, pero tamén actitudes derrotistas nas que pareza que a situación 
actual non ten forma de ser revertida. 

Por iso…

Así…
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# Desenvolver materiais e soportes específicos que permitan á persoa 
desenvolver a súa capacidade para a planificación estratéxica. 

Un exemplo deste tipo de técnicas ou ferramentas sería “A Pirámide”. Esta téc-
nica consiste en debuxar unha pirámide e situar no seu vértice o obxectivo ou 
meta que a persoa desexa alcanzar. Posteriormente, definiremos que é o que 
a persoa necesitaría para lograr o seu obxectivo e, a continuación, que é o que 
realmente ten para poder lograr o seu obxectivo. Finalmente, trataremos de 
esbozar cales son as posibles estratexias para lograr aquilo que nos falta para 
poder alcanzar o noso obxectivo. Se ademais logramos definir o tempo aproxi-
mado que necesitaremos para lograr cada un dos recursos que nos faltan para 
alcanzar o noso obxectivo poderemos situar este obxectivo no curto, medio ou 
longo prazo dentro do plan de intervención.

A PIRÁMIDE

Figura 13. 
Ferramenta para o desenvolvemento do pensamento estratéxico e a organiza-
ción da acción para o logro de metas e obxectivos.

QUE QUERO?
(Obxectivo final)

COMO O CONSIGO? 
(Estratexias)

QUE TEÑO?
(Situación de partida)

QUE NECESITO?
(Obxectivos intermedios)

Fuente: Elaboración propia

É importante detallar todos os tipos de recursos necesarios (mate-
riais, relacionais, emocionais, instrumentais etc.) para lograr o obxec-
tivo. Ademais, tamén é moi importante que comecemos cubrindo a pi-
rámide de arriba cara abaixo e non ao revés, de forma que o primeiro 
que identifiquemos non sexan as carencias ou limitacións da persoa, 
senón os medios que debería poder lograr para alcanzar a situación 
desexada.  
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# Incluír nas sesións de traballo coa persoa exercicios prácticos e diná-
micas participativas que axuden a orientar e organizar a toma de decisións da 
persoa. Para iso proponse seguir o esquema do ciclo da solución de problemas 
e utilizar as ferramentas que se presentan no seguinte cadro:  

Pasos

1. Identificar os problemas, 
a brecha entre a realidade 
e o que a persoa quere

2. Priorizar os problemas

3. Análise dos problemas

4. Xeración de solucións

5. Identificar criterios para 
elixir alternativas

8. Elixir a alternativa que me-
llor se axuste aos criterios de 
selección escollidos

6. Ordenar os criterios de 
decisión segundo a súa 
relevancia

9. Planificación

7. Avaliar as alternativas

10. Execución 

11. Avaliación

Ferramentas
Fase do proceso 
de intervención

· Ferramentas de 
autodiagnóstico 
· Cuestionarios de 
calidade de vida
· Autovaloración da 
calidade de vida
· Mapeo de recursos 
Análise DAFO

Métodos de priorización
de problemas: 
· Método de comparación
de pares 
· Método de ponderación 
de variables

Diagnóstico/Deseño do plan

Deseño do plan

Deseño do plan

Deseño do plan

Deseño do plan

Deseño do plan

Deseño do plan

Execución del plan

Execución do plan
e avaliación do plan

A pirámide
Árbore de problemas. 
Ferramenta metodoloxía do 
marco lóxico

Utilizar: 
Criterios obxectivos (factibi-
lidade, relevancia, recursos 
necesarios, efectividade da 
solución…)
Criterios subxectivos (prefe-
rencias e desexos da persoa)

A lista resultante debe ser 
representativa tanto dos 
criterios obxectivos como dos 
criterios subxectivos seleccio-
nados.

Asignar unha escala numérica 
e un valor ponderado a cada 
criterio de decisión, isto é, 
valorar ata que punto cada 
unha das alternativas cumpre 
cos criterios seleccionados, 
tendo en conta o valor asig-
nado a cada criterio no punto 
anterior, é dicir, a orde de 
importancia dos criterios. 

Escoller a alternativa máis 
adecuada tendo en conta o 
grao en que satisfai cada un 
dos criterios seleccionados.

Formular obxectivos que 
sexan específicos, mesurables, 
factibles e relevantes. 

Árbore de obxectivos. 
Ferramenta metodoloxía do 
marco lóxico

Diagnóstico

Diagnóstico

TÁBOA 17. 
CICLO DA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fuente: Elaboración propia.
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# Se hai algunha decisión de tipo xurídico ou médico que limita a capaci-
dade de actuación e elección da persoa, debemos valorar se é necesario traba-
llar para tratar de reverter esta situación ou se é mellor considerar ese factor, 
polo menos polo momento, como un condicionante. Esta decisión dependerá 
da maior ou menor dificultade para superar a devandita restrición mediante a 
vontade e o cambio de conduta da persoa. 

# Aínda que existan limitacións nos recursos asistenciais e servizos dispo-
ñibles non limitaremos o desenvolvemento deses obxectivos debido á falta de 
recursos. Trataremos de buscar apoios comunitarios e solucións alternativas ao 
sistema de servizos sociais para alcanzar os obxectivos da persoa. 

# Se despois de tratar de atopar solucións comunitarias aos problemas da 
persoa non logramos obter ningunha solución, entón si, debemos pasar a unha 
rebaixa de obxectivos, polo menos polo momento, e apostar por solucións par-
ciais ao problema da persoa.

# Axustar a complexidade das tarefas e a exhaustividade do proceso de 
toma de decisións ás características da persoa, ao seu ritmo de traballo, á súa 
capacidade de comprensión e á súa motivación para levar adiante este proce-
so. 

# Non se trata de saturar a persoa con conceptos e variables para ter en 
conta á hora de tomar unha decisión, senón de promover que as decisións que 
a persoa adopte sexan o resultado dun proceso reflexivo que teña en conta as 
vantaxes e inconvenientes implícitos en cada unha das opcións dispoñibles.
   
# Apoiar a persoa nas decisións que adopte. A posta en práctica das no-
sas ideas é a mellor forma de contrastalas coa realidade e darnos conta de se, 
realmente, aquilo que criamos que queriamos é o que realmente queremos e 
nos convén. 

· Aínda que debemos potenciar que a persoa tome as súas propias decisións de 
forma consciente e responsable, iso non significa que debamos deixar a persoa 
soa coas consecuencias dos seus actos e decisións. 

· O papel do ou da profesional debe ser o de apoiar e acompañar a persoa en 
todas aquelas decisións que tome durante o proceso de intervención. Como?

Debemos ter en conta que…

Por iso…

· Axudar a persoa para facer fronte ás consecuencias das súas pro-
pias decisións e apoiala en todo o que sexa necesario; non só no re-
lativo a cuestións prácticas ou loxísticas, senón tamén nos aspectos 
emocionais e socioafectivos implicados.  
   
· Controlar as súas propias reaccións emocionais e actitudinais en 
situacións nas que non está de acordo coas decisións adoptadas 
pola persoa. 

· Deixar que pase un tempo prudencial tras a toma da decisión e 
valorar daquela as consecuencias que a decisión tivo para a persoa 
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# A persoa gañe autoestima, se sinta valorada e perciba que os seus des-
exos, iniciativas e ideas son tidas en conta.

# A persoa gañe autonomía, realizando tarefas e planificando procesos 
nos que sente implicada e para os que está motivada.

# A persoa mellore a súa capacidade de autodeterminación e aprenda a 
tomar decisións por si mesma, calculando os riscos asociados e os diferentes 
aspectos implicados nun proceso de toma de decisións.

# A persoa mellore o seu benestar emocional ao sentirse apoiada polo seu 
profesional de referencia e contar co seu apoio para o logro dos seus obxecti-
vos.

# A persoa teña a oportunidade de axustar as súas ideas e expectativas á 
realidade, experimentando por si mesma as vantaxes e inconvenientes da súa 
decisión.

# Conceder grande importancia á posta en práctica dos obxectivos que 
a persoa desexa alcanzar. Isto é, o plan de intervención debe conceder moita 
importancia á acción, á transformación do posible e á posta en práctica por 
parte da persoa daquilo que desexa e cre que necesita. Decidir, intentar e equi-
vocarse son a base da aprendizaxe e a evolución persoal, polo que deben estar 
tamén na base do plan de intervención da persoa. 

Así lograremos que…

· As persoas que se atopan en situacións de exclusión social adoitan ter unha 
importante sensación de fracaso. Ademais, é moi probable que experiencias 
negativas no pasado as fagan ser escépticas respecto da posibilidade de lograr 
un determinado obxectivo. 

Debemos ter en conta que…

· Sen negar as dificultades existentes nin os esforzos que requiren os cambios, 
animaremos a persoa para intentar facer aquilo que desexa realizar. Polo me-
nos, a intentalo.

· Debemos acompañar e valorar os esforzos realizados e os logros alcanzados 
polas persoas, por pequenos que sexan. O feito de atreverse a facer algo, tomar 
a decisión de facelo, é un logro en si mesmo. 

Por iso…

á luz dos feitos ocorridos. 

· No caso de que a decisión se converta nunha fonte de sufrimento e malestar 
para a persoa, sentar con ela a valorar, desde as bases comunicativas da escoita 
activa e o counselling, a necesidade de reconsiderar a decisión adoptada.   
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· É moi importante que identifiquemos cales son as respostas da persoa fronte 
ás situacións difíciles e estresantes e tratar de traballar arredor do desenvolve-
mento de estratexias adaptativas que substitúan os patróns de resposta que 
non axudan a persoa para alcanzar os seus obxectivos. As respostas das per-
soas ás situacións que lles provocan tensións e ansiedade denomínanse estra-
texias de afrontamento e traballar sobre elas é un dos medios máis efectivos 
para mellorar a capacidade das persoas para facer fronte aos problemas da súa 
vida cotiá. Con todo, o primeiro requisito para iso é actuar, poñer en práctica 
e tratar de superar aquilo que nos asusta ou que non sentimos capaces de en-
frontar. 

# Prestar atención a que non queden fóra do plan de intervención cues-
tións importantes para a persoa pero que son difíciles de abordar para ela. Tra-
tar de detectar se hai algunha cuestión que a persoa estea a obviar de forma 
consciente ou inconsciente ao longo do proceso de toma de decisións. O noso 
papel debe ser o de axudar a persoa para facer posible o escenario vital que 
desexa para si mesma. Se esta tarefa inclúe afrontar problemas difíciles e dolo-
rosos debemos tratar de que estes atopen un lugar no plan de intervención da 
persoa. Non debemos esquecer que tamén son logros a mellora do benestar 
emocional das persoas.

3.3.3.3.
O PLAN DE INTERVENCIÓN DEBE SER FLEXIBLE, ADAPTADO AO RITMO 
E ÁS CIRCUNSTANCIAS DA PERSOA E CENTRADO NA CALIDADE DOS 
PROCESOS, ADEMAIS DE NO LOGRO DE OBXECTIVOS.

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Que o deseño do proxecto permita responder aos cambios nas 
circunstancias e prioridades vitais na vida da persoa sen que iso 
signifique automaticamente que suspendamos ou abandonemos o 
proxecto.

· Que o proxecto incorpore mecanismos de revisión de obxectivos e 
de valoración intermedia que permitan ir adaptando a formulación 
inicial da intervención á realidade do proceso de execución do plan.  

· Concibir os proxectos personalizados como procesos reflexivos 
que requiren dun fluxo constante de información entre as partes 
implicadas para desenvolverse correctamente, mellorar a súa ca-
pacidade de resposta fronte aos retos que aparezan no camiño e 
lograr, finalmente, alcanzar os obxectivos establecidos no plan de 
intervención. 

· Concibir os proxectos personalizados como procesos e non como 
métodos, isto é, comprender que existen moitos factores que me-
dian entre os obxectivos establecidos no plan e o seu logro e que, 
ademais, os moitos factores que median estes procesos cambiarán 
en función do perfil da persoa e as características e causas da súa 
situación de exclusión social. 
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Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Concibir o desenvolvemento do plan de intervención como un proceso 
en espiral cuxo alcance e capacidade de incidencia na vida da persoa se vai 
ampliando e consolidando ao longo do tempo. 

# Non tratar de deseñar unha versión definitiva do plan de intervención na 
súa primeira versión, senón fixar unha estrutura e un ritmo de traballo ao redor 
dos cales, co tempo, poderán articularse novos obxectivos e estratexias. 

# Establecer sesións de revisión e avaliación periódicas do plan que per-
mitan axustar os obxectivos e estratexias de traballo aos resultados alcanza-
dos. 

# Asegurarnos de que o plan é capaz de responder aos cambios nas cir-
cunstancias vitais da persoa, e permite a inclusión de novas metas e a introdu-
ción de cambios nas prioridades do plan de intervención ao longo do proceso 
de implementación do plan. 

# Substituír a relación de obriga da persoa respecto do seu plan de inter-
vención polos enfoques de compromiso, implicación e corresponsabilidade. A 
persoa non debe estar obrigada a cumprir os obxectivos do plan, nin tampouco 
a continuar nel se non o desexa, pero si que debemos velar pola súa implica-
ción no proceso e porque se establezan formas de colaboración e interacción 
positiva entre ela e o resto de persoas que participan no seu plan de interven-
ción.

# Substituír os modelos sancionadores que habitualmente regulan a rela-
ción entre o/a profesional e a persoa que é suxeito de intervención e adoptar 
un modelo baseado no logro de acordos e o establecemento de normas espe-
cíficas que regulen a interacción entre o/a profesional e a persoa, así como as 
condicións e os termos de participación de ambas no plan de intervención.

# Ter claro que todos os procesos presentan altibaixos. Isto significa asu-
mir que haberá momentos nos que o obxectivo principal do/da profesional que 
acompaña o plan personalizado será o de apoiar a persoa nunha situación de 
deterioración das súas circunstancias vitais, tratando de minimizar as conse-
cuencias desa dinámica. Noutras ocasións, o obxectivo centrásese en manter 
os logros alcanzados e, só ás veces, o reto principal será abordar novos obxec-
tivos do plan de intervención da persoa. 

# Dispoñer de mecanismos de retroalimentación e valoración que permi-
tan avaliar a calidade dos procesos implicados no logro dos obxectivos do plan, 
para identificar boas prácticas e estratexias de traballo exitosas e introducir 
dinámicas de aprendizaxe continua e reflexividade no plan de intervención. 

# Desenvolver indicadores de calidade vinculados aos obxectivos do plan, 
que non busquen unicamente a cuantificación de resultados, senón tamén a 
valoración dos procesos persoais e relacionais que se atopan detrás de cada 
resultado alcanzado.

# Concederlles importancia á solidez e á sustentabilidade dos resultados 
alcanzados e non só ao cumprimento das accións e actividades incluídas no 
plan de intervención.

# Prestarlle atención ao fortalecemento e desenvolvemento de activos in-
tanxibles (identidade social e persoal, sensación de pertenza, autovaloración 
e autoimaxe positiva, benestar emocional, vínculos sociais e persoais etc.) na 
vida da persoa, xa que estes son factores cun gran potencial para mellorar a 
calidade de vida das persoas e a súa capacidade de autodeterminación, a pe-
sar de que resulte difícil medir o seu impacto directo na mellora da calidade de 
vida das persoas.
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3.3.4.
IMPLICAR OS APOIOS NATURAIS DA PERSOA NO DESEÑO DO PLAN DE 
INTERVENCIÓN E TRATAR DE EXPANDIR A CANTIDADE E CALIDADE DOS 
APOIOS NATURAIS COS QUE CONTA A PERSOA.

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Aumentar a sustentabilidade dos resultados e metas alcanzadas 
ao longo do proceso de intervención.
 
· Que o proceso de intervención poida desenvolverse, na medida do 
posible, nos medios sociais naturais nos que a persoa se vai desen-
volver unha vez finalizado o plan individualizado de incorporación 
social.

· Implicar as persoas significativas e outras persoas de confianza da 
persoa no logro dos obxectivos establecidos no plan de interven-
ción individualizado da persoa.  

· Facer do desenvolvemento das habilidades sociais de relación e 
comunicación, así como da capacidade emocional de afrontamento 
da persoa, unha das estratexias fundamentais de traballo para al-
canzar os obxectivos establecidos no plan de intervención. 

· Lograr expandir a cantidade e calidade dos roles sociais valorados 
desempeñados pola persoa dentro da súa comunidade.

Antes de comezar a enumerar as recomendacións vinculadas ao desenvolve-
mento desta boa práctica, debemos primeiro definir o concepto de apoio na-
tural e cal é o papel que se espera que esta figura desenvolva dentro dun plan 
de intervención centrado na persoa.

Os apoios naturais están conformados polo conxunto de relacións sociais e 
persoais que unha persoa establece con organizacións e/ou membros da co-
munidade á que pertence. Así, os apoios naturais inclúen: as relacións de pa-
rella, as relacións do contorno familiar as relacións de amizade, as relacións 
veciñais e de pertenza a unha mesma comunidade (étnica, relixiosa, de afinida-
de), as relacións establecidas con compañeiros de estudos ou de traballo e as 
relacións que xorden mediante a participación en clubs, organizacións e outras 
actividades civís. 

O enfoque da planificación centrada na persoa concédelle grande importancia 
á creación e fortalecemento dos apoios naturais ao longo do proceso de inter-
vención da persoa polos seguintes motivos:

· En primeiro lugar, espérase que os apoios naturais poidan desem-
peñar algúns dos labores de acompañamento que, en ausencia dos 
devanditos apoios, desempeñarían figuras profesionais. Así, espéra-
se que a necesidade de servizos profesionais de apoio e acompaña-
mento á persoa se vaia reducindo a medida que avanza o proceso 
de intervención social e se vaian ampliando os apoios naturais cos 
que conta a persoa.

· En segundo lugar, búscase que a persoa leve a cabo o seu proceso 
de inclusión social en recursos normalizados, isto é, recursos que xa 
están dispoñibles no seu contorno comunitario pero cuxo acceso 
debe serlle facilitado á persoa. 
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· En terceiro lugar, búscase contribuír a asegurar a viabilidade inme-
diata e a sustentabilidade no tempo dalgúns dos obxectivos do pro-
ceso de intervención. A viabilidade inmediata tería que ver co feito 
de que se implicamos a persoas próximas nos procesos de inclusión 
social das persoas, podemos lograr que os seus contornos se volvan 
máis amigables para acompañar os cambios que requiren as vidas 
das persoas. A sustentabilidade a longo prazo tería que ver con lo-
grar que a persoa dispoña dunha rede de relacións sociais e inter-
persoais que a satisfaga tras finalizar o proceso de inclusión social, 
e que a faga moito menos vulnerable fronte a futuras dificultades e 
aumente as capacidades de resposta da persoa e do seu contorno 
fronte a novas situacións de exclusión social.

· En cuarto lugar, búscase que a persoa se sinta apoiada e acompa-
ñada ao longo do seu proceso de inclusión social. O feito de ter un 
grupo de persoas que se interesan pola persoa e que están dispos-
tas a realizar esforzos para axudala a alcanzar os seus obxectivos 
constitúe unha fonte de benestar nada desprezable para as persoas.
 
· En quinto lugar, búscase que os apoios naturais amplíen a vida da 
persoa no sentido que esta desexa e lle permitan desenvolver roles 
socialmente valorados, por exemplo, sendo membro dalgunha aso-
ciación ou entidade cultural, realizando actividades de lecer e tem-
po libre ou colaborando como voluntariado nalgunha asociación ou 
entidade.  

· Por último, trátase de lograr que a persoa estableza relacións infor-
mais baseadas na afinidade, a confianza, a reciprocidade e o apoio 
mutuo e nas que se estimule a risa, a atención, o respecto mutuo e 
o amor.

É moi importante que teñamos en conta que a construción e o for-
talecemento de apoios naturais na vida dunha persoa é un proceso 
lento e custoso que requirirá de moita paciencia e do despregamento 
de numerosas habilidades, tanto por parte da propia persoa como do 
seu profesional de referencia. O fundamental é manterse alerta para 
poder identificar as oportunidades presentes no territorio e asistir s 
persoa na súa vinculación coa persoa ou entidade á que desexa ache-
garse. Trátase de crear estratexias para pechar a brecha existente en-
tre as oportunidades presentes na comunidade e as posibilidades da 
persoa de acceder a estas.

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

· Identificar as oportunidades de transformar en apoios naturais 
para a persoa ás persoas e organizacións que forman parte do seu 
contorno. Para iso, debemos traballar sobre o mapa de relacións da 
persoa construído na fase de diagnóstico. O importante será saber 
a cales desas persoas e organizacións desexa a persoa implicar no 
seu proceso de intervención. 

· Tratar de solicitar o apoio e a implicación dos apoios naturais que a 
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persoa identificou como beneficiosas para prestarlle apoio ao longo 
do seu proceso de inclusión social. É importante que, se é posible, 
sexa a propia a persoa a que realice este labor, isto é, quen suxira 
ás persoas que considere oportunas que, por favor, se impliquen no 
seu proceso de inclusión social.

· É importante que os apoios naturais que se elixan sexan capaces 
de apoiar o logro dos obxectivos establecidos no plan de interven-
ción. Isto é, non se trata de implicar á maior cantidade posible de 
persoas, senón de implicar a aquelas persoas que ocupan lugares 
na vida da persoa desde os cales poden apoiar de forma adecuada 
a resolución de problemas cotiáns e o logro das metas e obxectivos 
da persoa.

· Tratar de contar con aliados en todos os espazos e ámbitos nos 
que se desenvolva a vida da persoa. 

· Tratar de identificar, a medida que avanza o proceso de interven-
ción, que persoas, grupos ou comunidades poden servir como fonte 
de apoio natural para a persoa. Isto é, ampliar a rede de apoios na-
turais da persoa de forma progresiva e dinámica, a medida que se 
vaian presentando as oportunidades. 

· Estar especialmente atentos a atopar apoios naturais que refor-
cen a identidade e o sentido de pertenza da persoa. A partir dos 
gustos e preferencias descritos pola persoa na fase de diagnóstico 
será moi importante que tratemos de atopar espazos de relación, 
actividades e demais que estean vinculados cos intereses e gustos 
expresados pola persoa. 

· O/a profesional debe consultar sempre coa persoa interesada an-
tes de iniciar ningún tipo de contacto cunha posible fonte de apoio 
natural. Trátase de que a persoa teña o control sobre a súa propia 
vida, polo que debemos consultar con ela todas as decisións e cur-
sos de acción.    

· Contactar a persoa con outras persoas que lograron crear unha 
rede de apoios naturais ao longo do seu proceso de intervención, 
para compartir experiencias e coñecementos, así como que a per-
soa conte con exemplos positivos que lle sirvan de fonte de motiva-
ción e inspiración.

· Á hora de buscar espazos de lecer e de inclusión social para a per-
soa, tratar de saír dos circuítos especializados de servizos de aten-
ción para persoas en situación de exclusión social e dirixila, acom-
pañala e facilitar o seu acceso a espazos e recursos normalizados.

· Procurar que sexa a propia persoa a que decida cal é o tipo de ac-
tividades que desexa realizar dentro do seu plan de intervención e 
facilitar o acceso da persoa a estas. Isto é, a tarefa do/da profesional 
non debe ser a xestión e asignación de recursos, senón o acompa-
ñamento das eleccións que realiza a persoa.
 
· Ademais de pensar en fórmulas de acompañamento e provisión de 
apoios profesionalizadas valorar a capacidade doutras persoas para 
desempeñar este tipo de apoio na vida da persoa. 
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· O feito de prestar unha maior atención aos factores externos ao circuíto asis-
tencial que poden asumir compromisos vinculados ás tarefas de apoio e acom-
pañamento ás persoas en situación de exclusión social, non pode resultar nun 
descenso da calidade asistencial e dos servizos prestados á persoa.

Debemos ter en conta que…

· Debemos garantir que as persoas que asumen determinados compromisos 
para acompañar á persoa no logro de determinados obxectivos vinculados ao 
plan de intervención da persoa reciben apoio, seguimento e, se é necesario, 
axuda directa para realizar as tarefas que lles foron asignadas. 

· Debemos garantir que o volume e as características das tarefas asignadas 
poden ser asumidas polas persoas sen que iso supoña unha fonte de tensión e 
un descenso na súa calidade de vida.

· Debemos pensar máis en termos de colaboración e complementariedade en-
tre os apoios naturais e os apoios profesionais que reciba a persoa e non tanto 
como elementos que poden substituírse e intercambiarse entre si. Se o nivel de 
dependencia e falta de autonomía dunha persoa esixe o acompañamento por 
parte dunha persoa profesional, a implantación do enfoque da planificación 
centrada na persoa non pode significar que ese apoio profesional sexa substi-
tuído por un apoio natural. A función dos apoios naturais é prover a persoa de 
relacións persoais e sociais baseadas nos principios da reciprocidade, o apoio 
mutuo e o afecto (de ser oportuno, a parella, o contorno familiar, as redes co-
munitarias e de veciñanza, as amizades, compañeiros e compañeiras das or-
ganizacións e grupos aos que pertencemos etc.) e non prover servizos que 
deben ser cubertos por persoas profesionais e expertas no acompañamento a 
persoas en situación ou risco de exclusión social.

· Evitaremos realizar un uso perverso dos apoios naturais, desvirtuando a fun-
ción prevista para eles dentro dos procesos de planificación centrados na per-
soa.

· Evitaremos que esta estratexia de fortalecemento da integración da persoa na 
comunidade resulte, finalmente, nunha precarización e descenso da calidade 
dos servizos de inclusión social prestados ás persoas en situación ou en risco 
de exclusión social.

· Lograremos ter maior éxito nos procesos de construción e fortalecemento 
dos apoios naturais da persoa, xa que, se o uso destes se combina co acompa-
ñamento e/ou coa supervisión por parte dunha persoa profesional, a probabi-
lidade de que xurdan conflitos e malentendidos que terminen por xerar unha 
dinámica de desmotivación e desinterese respecto da relación nalgunha das 
partes é menos probable. 

Por iso…

Así…



98

3.3.5.
CONSTITUÍR O GRUPO DE APOIO DA PERSOA E ELABORAR ESTRATEXIAS 
COLABORATIVAS PARA ALCANZAR OS OBXECTIVOS ESTABLECIDOS NO 
PLAN DE INTERVENCIÓN.

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Implicar no logro de acordos e no desenvolvemento de estratexias 
para a inclusión social da persoa a todas aquelas persoas que poi-
dan desempeñar un rol relevante no logro dos seus obxectivos de 
inserción, isto é, ao equipo de profesionais, pero tamén ás súas fon-
tes de apoio natural. 

· Lograr que o proceso de deseño do plan de intervención sexa un 
proceso de grupo e colaborativo, que permita, ademais, a interac-
ción entre a esfera asistencial e o medio natural no que se desenvol-
ve a vida da persoa.

· Tratar de mellorar a comunicación entre todos os axentes implica-
dos no proceso de inclusión social da persoa, promovendo que as 
razóns, motivacións e ideas que ten cada un dos/as participantes 
sexan coñecidas polo resto.

· Tratar de establecer sinerxías e formas de reforzo entre as diversas 
estratexias mediante as que, tanto os profesionais como os apoios 
informais da persoa están a tratar de axudar a persoa no seu proce-
so de inclusión social.

· Presentar a todas as persoas presentes na reunión e expoñer cal é 
a súa función. Deixar que as persoas fagan a súa propia presenta-
ción e introducir algunhas dinámicas de grupo de presentación, xa 
que se trata de que as persoas establezan relacións de confianza e 
cooperación que lles permitan traballar conxuntamente de forma 
produtiva.

· Deixar claro cales son as responsabilidades e funcións de cada 

Antes de comezar a enumerar as recomendacións asociadas a esta boa prác-
tica debemos expoñer brevemente cales son as características metodolóxicas 
do proceso de deseño do plan de intervención individualizada da persoa no 
marco dos procesos de planificación centrados na persoa. 

Desde o enfoque da planificación centrada na persoa o proceso final de deseño 
do plan de intervención da persoa concíbese de forma colaborativa. Isto é, non 
se trata de que o equipo de profesionais estableza as condicións e os recursos 
dispoñibles para o plan e llo comunique despois á persoa, senón que se realizan 
reunións de grupo nas que cada profesional leva a súa proposta de interven-
ción segundo a área concreta da vida da persoa que lle corresponda abordar 
desde o punto de vista técnico, na súa calidade de experto/a, e compárteas con 
todo o grupo a modo de proposta. 

A reunión está moderada por unha persoa facilitadora que é a encargada de 
planificar, dirixir e moderar a reunión. As funcións da persoa facilitadora e as 
habilidades necesarias para exercer a facilitación detállanse no seguinte capí-
tulo. Con todo, aquí mencionaremos algunhas das cuestións fundamentais que 
a persoa facilitadora debe ter en conta, especialmente, na primeira reunión do 
grupo de apoio.
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persoa que se atopa no grupo de apoio, incluído/a el ou ela mesma. 
Expoñer brevemente cales son as funcións e obxectivos da persoa 
facilitadora de cara ao grupo, para que os demais coñezan e com-
prendan ben o traballo que realiza.

· Definir, claramente, cales son as posibilidades e os límites de ac-
tuación e decisión do grupo de apoio e dos seus membros con re-
lación ao proceso de inclusión social da persoa. As posibilidades 
son: suxerir, propoñer, prestar apoios, asumir responsabilidades e 
aceptar compromisos con relación ao proceso de inclusión social da 
persoa. Os límites da súa actuación, con todo, son: impoñerse sobre 
a persoa, actuar de forma unilateral, decidir en nome da persoa, non 
respectar algunha decisión tomada pola persoa e tratar de boico-
tear ou actuar en contra dos obxectivos da persoa. 

Ao longo da reunión, mediante o diálogo e a cooperación o grupo de apoio 
debe lograr coordinar e aliñar os recursos necesarios para alcanzar os obxecti-
vos da persoa, de forma que se establezan dinámicas positivas entre as estra-
texias utilizadas e se reforcen mutuamente os resultados alcanzados en cada 
área do plan de intervención da persoa. Esta formas de dinamización e xestión 
dos procesos de inclusión social perseguen dous obxectivos: por unha banda, 
favorecer o intercambio e a coordinación entre as distintas figuras profesionais 
que se relacionan coa persoa desde os distintos servizos e, doutra banda, po-
ñer en valor a contribución que poden realizar a persoa e o seu contorno ao 
proceso de construción do plan de intervención. Isto é, desde este enfoque se 
teñen en conta os coñecementos e as experiencias da propia persoa e do seu 
contorno á hora de deseñar o plan de intervención. Ademais, esta forma de 
xestión da intervención obriga aos/ás profesionais a establecer un diálogo coa 
persoa e o seu contorno, ao aumentar a súa representatividade nos procesos 
de toma de decisións.

Con todo, o obxectivo principal do grupo de apoio é que a persoa teña a opor-
tunidade de formular plans e metas que teñan sentido para ela en negociación 
coas persoas máis importantes na súa vida. Neste sentido e tendo como base a 
confianza nas relacións sociais, búscase establecer e fortalecer a colaboración 
permanente entre a persoa e o seu círculo de apoio, natural e profesional. Por 
iso, cada persoa debe ter unha persoa facilitadora de referencia e un grupo de 
apoio propio elixido por ela mesma. Isto implica que será necesario crear un 
grupo de apoio á medida de cada persoa, tanto desde o punto de vista dos 
apoios naturais como dos profesionais. Por último, é importante destacar que 
é a persoa a que continúa mantendo a última palabra e o poder de decisión 
sobre o seu proceso de intervención. É por iso que o nome que recibe o grupo 
é “grupo de apoio”, pois a súa función principal é apoiar e acompañar a persoa, 
non decidir por ela. 

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Favorecer que os/as profesionais expoñan de forma clara e pedagóxica 
á persoa, así como ao resto de persoas que forman parte do grupo de apoio 
da persoa, que é o que eles/as recomendan e poden ofrecer como profesionais 
para lograr os obxectivos escollidos pola persoa.

# Utilizar ferramentas participativas de planificación para identificar, entre 
todos, os recursos necesarios e as estratexias posibles para alcanzar os obxec-
tivos que a persoa se propuxo. A idea é sumar o coñecemento, a experiencia e 
as ideas de todas as partes para desenvolver estratexias innovadoras de acción 
e que, na medida do posible, se baseen nos recursos propios da persoa e do 
seu contorno.  

# Identificar quen das persoas do grupo dispón de cada un dos recursos 
necesarios. No caso de que o grupo careza dalgún dos recursos, o/a profesio-
nal de referencia xunto coa persoa suxeito de intervención serán os encargados 
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de buscar eses recursos na comunidade e no sistema asistencial.

# Tratar de identificar de que forma poden optimizarse e coordinarse os 
distintos procesos e accións que deben levar a cabo para alcanzar os obxecti-
vos do plan de intervención, tratando de xerar sinerxías entre as formas de tra-
ballo e os recursos utilizados polos distintos axentes implicados. Por exemplo, 
se é importante que a persoa faga deporte e, ademais, é importante que pase 
máis tempo cun amigo co que ultimamente perdeu o contacto, unha boa forma 
de solucionar ambos os problemas será que a persoa quede para facer deporte 
co seu amigo.

# Contar cos recursos que cada parte lle pode achegar ao logro dos 
obxectivos da persoa. Ás veces, expoñendo as nosas necesidades nun grupo, 
pode resultar que outras persoas teñan aqueles que necesitamos ou, mesmo, 
que poidan facer a función que nós pretendiamos asumir mellor que nós mes-
mos. 

# Para cada un dos obxectivos que a persoa se marque, debemos ser ca-
paces de contestar, en primeiro lugar, ás seguintes preguntas:

TÁBOA 18. 
OPERATIVIZACIÓN DE OBXECTIVOS E METAS PARA O PLAN DE 
INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO DA PERSOA. 

Por que? / Para que? O obxectivo de longo prazo

O obxectivo intermedio ou de curto prazo

A estratexia

O/a responsables // Os/as responsables

Periodicidade da actividade 
Inicio e final previsto para a actividade

Que?

Como?

Quen?

Cando?

Fuente: Elaboración propia a partir de Manual de apoyo al proceso de planificación individual (Red  de servi-
cios para personas con discapacidad del ámbito rural de Valladolid, 2012)

# A idea é que unha vez asignada a responsabilidade de alcanzar cada 
un dos obxectivos do plan, as persoas encargadas de planificar e desenvolver 
a estratexia para lograr o obxectivo traballen conxuntamente e logren deseñar 
cales serán as actividades e accións encamiñadas ao logro do obxectivo.

# Para cumprir aqueles obxectivos que o requiran desenvolvésese un plan 
específico que axude á súa consecución e que indique: o punto de partida, os 
obxectivos para conseguir, os pasos para dar, as técnicas para utilizar, a tempo-
rización do proceso, os recursos para utilizar e os sistemas de rexistro e auto-
rexistro que deben cubrirse.

# Para as tarefas de apoio de carácter máis puntual ou que implican un 
apoio para a realización de tarefas cotiás, limitarémonos a asignar a unha per-
soa responsable e identificaremos unha meta que describa o estado desexado 
ou os logros que a persoa se espera que alcance nese ámbito e tratar de iden-
tificar as formas de apoio ou acompañamento necesarias.  

# Ter en conta todos os tipos de recursos que a persoa necesita para o 
logro dos seus obxectivos e asignar máis dun responsable no caso de que os 
apoios deban ser provistos por máis dunha persoa.

# Estar atentos a recoñecer todos os apoios que resultarán necesarios 
para lograr un mesmo obxectivo. Por exemplo, se o obxectivo da persoa é lo-
grar traballar nunha tenda de roupa deportiva, poida que ademais do apoio do/
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da orientadora laboral, requira do apoio dalgún amigo ou compañeiro/a para 
que o acompañe ás entrevistas de traballo etc. Isto é, trátase de que a persoa 
dispoña de todas as formas de apoio (instrumentais, emocionais, información, 
mobilidade) que requira para poder lograr o seu obxectivo. 

# Prever un aumento na intensidade dos acompañamentos naquelas cir-
cunstancias nas que a persoa deba facer fronte a situacións de tensións ou 
dificultade. Se coñecemos de antemán que terá lugar algunha situación que 
constitúa unha fonte de malestar para a persoa debemos tratar de prever me-
canismos desde o grupo de apoio para tratar de amortecer o seu impacto na 
vida da persoa.  

# Mentres a persoa non conte con formas de apoio naturais, os apoios 
serán provistos por profesionais, pero a longo prazo o obxectivo debe ser que, 
polo menos, as tarefas sinxelas ou as rutinas da vida diaria da persoa cheguen 
a ser realizadas sen a axuda de ninguén ou unicamente coa axuda de apoios 
naturais.    

# Que a interacción dentro do grupo de apoio estea baseada no diálogo, 
o intercambio de ideas e a procura de solucións conxuntas. 

# Organizar, dinamizar e xestionar as reunións con base nos principios da 
facilitación de grupos e procesos. No seguinte capítulo detállanse os principios 
desta metodoloxía de traballo.

# Definir cales serán as formas de relación e interacción entre os mem-
bros do grupo, así como as formas de traballo e organización das distintas 
reunións que organice o grupo. 

# O papel clave da persoa facilitadora será identificar e recoñecer de que 
maneira a persoa pode enriquecer a cada ámbito no que participa e axudar os 
membros do grupo de apoio da persoa para desenvolver estratexias que lles 
permitan axudar a unha mellora na calidade de vida da persoa. 

# Tratar de non formular metas ou obxectivos que dependan en exceso 
de recursos alleos ao contorno e aos espazos da vida cotiá das persoas. Aínda 
que ao principio da intervención é normal que a persoa requira de acompa-
ñamentos intensivos e conte con moitos apoios, con todo, debemos procurar 
que os obxectivos expostos e, sobre todo, as estratexias para alcanzalos, sexan 
sustentables no tempo e poidan manterse unha vez que retiremos os apoios.

Juan é un mozo de 36 anos que actualmente se atopa vivindo nun piso destina-
do á incorporación social de persoas que viviron en situación de rúa. Acaba de 
acceder ao piso hai pouco e é o momento de deseñar o seu plan de atención 
individualizada para comezar a traballar de forma coordinada no seu proceso 
de inclusión social. No proceso de diagnóstico identificouse que un dos princi-
pais problemas de Juan é a falta de emprego. 
Con todo, cando se lle propón que se matricule nun centro formativo para ob-
ter un certificado de estudos básicos di que lle custa moito concentrarse, que 
nunca puido estar quieto en clase e que como vai  facelo agora que é aínda 
máis difícil! Despois de discutir e dialogar durante un tempo con Juan identifi-
camos tres dificultades que lle impiden marcarse este obxectivo. A primeira é 
que a Juan lle custa moito permanecer en lugares pechados e sentado durante 
longo tempo concentrado nunha mesma cousa. A segunda, que Juan non sabe 
estudar e, a terceira, que está convencido de que non será capaz de aprobar o 
curso e non desexa perder o tempo. 
Fronte a este diagnóstico, vemos que, por unha banda, será necesario avanzar 
un pouco máis amodo neste obxectivo, polo menos ao principio, ata que Juan 

UN EXEMPLO PRÁCTICO…
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vaia adquirindo seguridade en si mesmo e habilidades de estudo e aprendiza-
xe. Así, decídese que comezará soamente coa metade da carga lectiva e que, 
se máis adiante se ve que pode asumir dar máis horas de clase ampliarase o 
seu horario na escola para adultos. Ademais, identifícase que é necesario un 
apoio educativo para Juan, para reforzar o que aprende e ensinarlle a aprender 
a aprender. Con todo, a educadora que teñen asignada no piso indícanos que 
podería dedicar un máximo de dúas horas semanais a apoiar a Juan neste ám-
bito. Non se considera que ese tempo sexa suficiente, de modo que se lle expón 
a Juan a posibilidade de tratar de atopar ese tempo que faltaría nalgún recurso 
comunitario ou no seu contorno próximo.
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3.4.
BOAS PRÁCTICAS NA FASE DE EXECUCIÓN 
E SEGUIMENTO DO PLAN DE INTERVENCIÓN

A fase de execución e seguimento do plan de inclusión social é a fase na que 
deberán poñerse en práctica e facer realidade todos os compromisos, acordos 
e obxectivos establecidos durante a fase de deseño da intervención. O obxecti-
vo xeral desta fase será entón alcanzar os obxectivos establecidos no plan. Non 
obstante, debido á natureza reflexiva e a concepción cíclica dos procesos de 
intervención social dentro deste modelo, a tarefa fundamental desta fase non 
será tanto a de controlar e asegurarse da correcta execución do plan deseñado 
na fase anterior, como xestionar a nova información que xurda da execución do 
plan e lograr que o grupo de apoio aprenda e mellore as súas estratexias para 
partir do uso desta información. 

Así, as tarefas fundamentais vinculadas a esta fase da intervención serán: a 
coordinación con todas as persoas e axentes implicados no desenvolvemen-
to do plan de intervención da persoa, a dinamización do grupo de apoio da 
persoa e o mantemento da implicación e motivación de todas as persoas do 
grupo e revisar de forma periódica o plan para mellorar as estratexias e formas 
de actuación, así como incluír os novos retos e obxectivos que xurdan durante 
o proceso de intervención.

Tal e como dixemos no apartado anterior, o fundamental da planificación cen-
trada na persoa será concibir o proceso de intervención como un proceso vivo, 
orgánico, tanto con relación á persoa que é o suxeito da intervención como con 
relación a todas aquelas persoas e organizacións que desempeñan un papel, 
por pequeno que este sexa, no desenvolvemento do plan. Entre outras cousas, 
isto implica que debemos prever que se producirán altibaixos na participación 
dos axentes participantes. 
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Ademais, debemos asumir tamén que, ás veces, se producirán retrocesos nos 
logros e metas alcanzadas, sen que isto deba supoñer, polo menos necesaria-
mente, que debamos reformular os obxectivos e estratexias do plan ou que 
este fracasase no seu propósito. Sinxelamente, os procesos son difíciles de con-
solidar e, por iso, aínda que si que debemos xestionar as dinámicas negativas e 
as dificultades que xurdan, tamén debemos asumir que este tipo de dinámicas 
son un feito consustancial aos propios procesos de incorporación social. 

 A continuación indicamos cales son os obxectivos que deben alcanzarse nesta 
fase de intervención:

1. Establecer mecanismos de comunicación e coordinación permanentes con 
cada unha das persoas e entidades que participan no plan de intervención da 
persoa, velando polo cumprimento dos obxectivos, compromisos e acordos 
establecidos no plan e asegurando a calidade dos procesos de apoio e acom-
pañamento da persoa. 

2. Incluír formas de avaliación intermedia e mecanismos de retroalimentación ao 
longo de todo o proceso de intervención, especialmente, naqueles momentos 
que coincidan con puntos de inflexión ou cambios importantes na vida da per-
soa.

3. Dinamizar o grupo de apoio encargado de acompañar o desenvolvemento 
do plan de intervención da persoa, guiar o traballo do grupo cara ao logro dos 
seus obxectivos, lograr os acordos necesarios para alcanzar os obxectivos e 
regular a comunicación e a interacción entre os membros do grupo. 

4. Adaptar a intensidade do acompañamento aos recursos que a persoa mostra 
para enfrontar cada un dos obxectivos contidos no seu plan de intervención, así 
como aos cambios no seu estado emocional xeral e, especialmente, á irrupción 
de situacións de crises e factores de tensións na vida da persoa.

3.4.1.
ESTABLECER MECANISMOS DE COMUNICACIÓN E COORDINACIÓN CON 
CADA UNHA DAS PERSOAS E ENTIDADES QUE PARTICIPAN NO PLAN DE 
INTERVENCIÓN DA PERSOA, VELAR POLO CUMPRIMENTO DOS 
OBXECTIVOS, COMPROMISOS E ACORDOS ESTABLECIDOS NO PLAN E 
ASEGURAR A CALIDADE NOS PROCESOS DE APOIO E 
ACOMPAÑAMENTO DA PERSOA.   

 Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Facilitar e acompañar a provisión de apoios por parte de todos 
aqueles axentes implicados no plan de intervención da persoa.

· Asegurar que as persoas e as organizacións implicadas no plan de 
intervención da persoa asumen os compromisos e acordos adquiri-
dos durante a fase de deseño do plan de intervención. 
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· Velar por que os obxectivos e metas do plan de intervención se-
xan alcanzados a través de procesos calidade, isto é, procesos que 
garantan e potencien o benestar e a calidade de vida da persoa, así 
como de todas aquelas persoas que asumen tarefas de acompaña-
mento e apoio á persoa dentro do plan de intervención.   

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Adaptar as formas de comunicación e coordinación con cada un dos 
axentes implicados no proceso de inclusión da persoa ás características, nece-
sidades e preferencias destes axentes. 

# Buscar sistemas de apoio para cada membro do grupo que o axuden 
a lembrar os compromisos adquiridos por cada persoa na planificación indivi-
dual, e manter vivo o espírito de colaboración do grupo.

# Establecer sinxelos protocolos de comunicación e coordinación entre a 
persoa facilitadora e cada unha das partes implicadas para previr a aparición 
de conflitos e malentendidos na comunicación, a asunción de tarefas e respon-
sabilidades das partes. 

# Os protocolos de comunicación e coordinación deben ter en conta a 
natureza e o alcance da actividade na que se está acompañando á persoa, a 
periodicidade coa que se realiza a actividade e outras características que se 
consideren relevantes para o bo funcionamento das tarefas de comunicación e 
coordinación. 

# Os protocolos de comunicación e coordinación deben ter en conta os 
problemas e imprevistos que poidan xurdir con relación á dispoñibilidade dos 
apoios que require a persoa, e establecer como se actuaría no caso de que un 
determinado apoio non estea dispoñible.

# Asegurar a calidade nos apoios que recibe a persoa mediante o segui-
mento e mantemento dunha comunicación regular con todas as partes impli-
cadas na súa provisión.  

# Garantir a periodicidade e a continuidade do fluxo da información entre 
as partes, e establecer medidas adicionais no caso de que as formas de comu-
nicación e coordinación previstas estean a fallar. 

# Plasmar en formato escrito os compromisos e responsabilidades que 
cada parte asume no plan de intervención da persoa e enviarlle unha copia 
deste documento ás partes implicadas.

# Garantir que todas as persoas posúen unha copia do plan de interven-
ción da persoa e que están regularmente informados dos cambios que se pro-
ducen neste.

# Lembrarlles ás persoas con suficiente antelación a data das reunións de 
revisión dos obxectivos do plan de intervención da persoa. É importante nese 
sentido ser consciente das especiais dificultades que poden ter as mulleres 
para conciliar a súa vida persoal e familiar cos horarios das reunións

# Ter claro que algunhas das persoas que presten o seu apoio á persoa o 
farán de forma voluntaria e sen unha formación específica na tarefa que rea-
lizan. Isto significa que, aínda que debemos ser esixentes en todos os casos, 
tamén debemos ser comprensivos e orientar e apoiar as persoas que realizan 
estes apoios, se é posible, acompañalos ao principio ou nos momentos en que 
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aparezan dificultades específicas.

# Ofrecerlles ás persoas que o requiran formación específica e orienta-
ción para poder asumir as tarefas de acompañamento da persoa que realicen. 
Isto é, todos os membros do grupo de apoio deben estar capacitados para 
realizar as funcións asignadas. 

# No caso de que identifiquemos a aparición dalgún conflito coa persoa 
nalgún dos espazos nos que leva a cabo o plan de intervención da persoa, tra-
taremos de coñecer cales son as persoas implicadas e a natureza do conflito 
para poder provocar a reflexión da persoa con relación á devandita situación e 
tratar de mediar no conflito. 

# Ter moi claro que a función da persoa facilitadora non é substituír a per-
soa na xestión e manexo das súas relacións persoais. Isto implica que se alguén 
se pon en contacto con nós para comunicarnos que ten un conflito coa persoa, 
a nosa resposta ha de ser que debe solucionalo directamente coa persoa. Con 
todo, podemos tratar de orientala e mediar no conflito, pero, unha vez máis, 
sen adoptar decisións unilaterais que non fosen previamente consultadas coas 
persoas. 

# A persoa facilitadora pode mediar no conflito entre a persoa e outras 
persoas do seu contorno e apoiarse nas súas habilidades para a resolución de 
conflitos e no coñecemento que ten da persoa. Con todo, tratará de que esta 
intervención sexa o menos directiva posible, traballará para incrementar as ha-
bilidades sociais e persoais da persoa e respectará sempre a vontade última 
desta respecto da posición que desexa asumir no conflito.  

3.4.2.
INCLUÍR FORMAS DE AVALIACIÓN INTERMEDIA E MECANISMOS DE RE-
TROALIMENTACIÓN AO LONGO DE TODO O PROCESO DE INTERVENCIÓN, 
ESPECIALMENTE, NAQUELES MOMENTOS QUE COINCIDAN CON PUNTOS 
DE INFLEXIÓN OU CAMBIOS IMPORTANTES NA VIDA DA PERSOA.

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Establecer mecanismos de mellora e aprendizaxe continua ao lon-
go do proceso de intervención, de forma que poidamos ir identifi-
cando boas e malas prácticas nas estratexias e formas de traballo 
deseñadas, e lograr así corrixir os aspectos disfuncionais do plan de 
intervención.

· Revisar os obxectivos de forma periódica para que se axusten aos 
cambios acontecidos nas circunstancias vitais da persoa e poidan 
ofrecer unha resposta máis axustada ás necesidades e prioridades 
da persoa.   

· Identificar a aparición de novas oportunidades para a inclusión so-
cial da persoa como resultado da propia implementación do plan 
de inclusión social. Isto é, canto máis activos e dinámicas sexan as 
canles de comunicación e as formas de cooperación entre as partes 
implicadas no proceso de inclusión da persoa, máis fácil nos resulta-
rá identificar e aproveitar as novas oportunidades que xurdan para 
a inclusión social da persoa.  
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# Revisar o plan de intervención da persoa de forma regular. O modelo 
que debe guiar a nosa perspectiva sobre o plan de inclusión social da persoa 
pode resumirse no seguinte esquema:

# Aínda que a periodicidade recomendada para a revisión de metas e 
obxectivos nos procesos de planificación centrada na persoa é de seis meses, 
debemos ter en conta que haberá grupos de apoio ou casos específicos de 
persoas que esixirán unha maior intensidade de reunións e coordinacións.

# A medida que avanza o proceso de inclusión social da persoa, a inten-
sidade no seguimento do seu plan debe ir reducíndose, de modo que, mesmo, 
podemos chegar a substituír as reunións do grupo de apoio cunha entrevista 
de valoración e seguimento coa persoa   

# Desenvolver instrumentos de avaliación e autoavaliación para que a 

Figura 14. 
Proceso de revisión e avaliación periódica de obxectivos dentro do plan de inter-
vención da persoa.

Fuente: Manual de apoyo al proceso de planificación individual. Red de servicios para personas 
con discapacidad del ámbito rural de Valladolid. (2012)
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persoa poida reflexionar sobre os obxectivos que se traballaron na última fase 
do proceso de intervención, avaliar as estratexias de traballo desenvolvidas, a 
calidade dos apoios recibidos etc.

# Establecer unha reunión previa entre a persoa facilitadora e a persoa 
antes de levar a cabo a reunión de grupo de revisión de metas e obxectivos. O 
obxectivo desta reunión será que a persoa realice unha avaliación persoal na 
que faga unha valoración global do proceso, (aspectos positivos e negativos 
do proceso ata o momento), identifique que é o que mellor e o que peor fun-
cionou en cada caso, e cal foi o grao de axuste e calidade dos apoios e acom-
pañamentos recibidos. O resultado desta avaliación será logo compartido na 
sesión de grupo. 

# Tratar de identificar e valorizar os resultados emerxentes da interven-
ción, isto é, os resultados non previstos pero positivos para o proceso de in-
clusión social da persoa que xurdan como consecuencia do propio proceso de 
intervención. 

# Valorar o grao de consecución dos obxectivos e apoios recibidos e, se é 
necesario, introducir modificacións nas estratexias utilizadas para o logro dos 
obxectivos, así como nas fórmulas de apoio e acompañamento asignadas.  

# A persoa facilitadora e a persoa encargaranse, se fose necesario, de 
lembrarlles os compromisos non cumpridos aos integrantes do grupo.

# É importante que cada parte implicada no grupo de apoio da persoa re-
ciba unha valoración ou retroalimentación individual, así como unha valoración 
global do proceso. Será a persoa a que decida se comparte con todo o grupo 
ou só coas persoas interesadas o contido das valoracións individuais, pero si é 
importante que comparta co grupo a valoración global. 

# Ter en conta que é tan importante identificar os aspectos negativos 
e ser capaz de formular críticas e propostas de mellora, como o é recoñecer 
aquilo que saíu ben e ser capaz de brindar afagos ás persoas e organizacións 
coas que traballamos. Isto non só resulta positivo para a dinámica do grupo e o 
funcionamento do grupo, senón que nos permitirá a identificación de factores 
de éxito no proceso, un aspecto crave da avaliación.

# Permitir que a persoa expoña novas metas que pensase ou desestimar 
algunha das que se expuxo. No caso de que haxa novas metas que esixan com-
promisos das persoas do grupo pero que non están nesta reunión, consultará-
selles por teléfono se están dispostas ou non a asumir este compromiso. 

# A persoa facilitadora pasará a limpo e enviará a todos os membros do 
grupo de apoio os resultados da valoración e o seguimento de metas, xunto ás 
novas metas que se expoñan e os compromisos que se asuman.  

# Despois de cada sesión de valoración e revisión de metas o proceso 
continuará cunha nova fase de implantación, seguida dunha nova revisión de 
metas e, se fose necesario, unha nova fase de diagnóstico e deseño dun novo 
plan de intervención. E así, sucesivamente, establécese unha secuencia en es-
piral que só debe finalizar cando se comprobe que os logros alcanzados na 
vida da persoa son os suficientemente estables e sólidos como para pechar a 
intervención. 

# Tratar de acompañar os cambios no status legal ou social da persoa, 
e planificar de forma coordinada con estes acontecementos as reunións de 
revisión de obxectivos, por exemplo, a concesión dun permiso de residencia a 
unha persoa estranxeira, o acceso a unha vivenda no caso de alguén que vive 
en situación de rúa ou o acceso a un traballo no caso de alguén que non ten 
emprego. Nestes casos, debemos facer coincidir unha das revisións de metas e 
obxectivos da persoa con estes acontecementos, para que o plan poida refor-
mularse para darlles resposta ás novas circunstancias vitais da persoa.
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# Establecer mecanismos de retroalimentación coas persoas que desen-
volven tarefas de apoio no plan de intervención á persoa, e favorecer que ex-
presen cales os seus sentimentos, sensacións e ideas respecto da marcha do 
proceso. Isto permitiranos coñecer cal é o estado emocional e motivacional 
das persoas respecto do labor que están a realizar, para poder previr e evitar a 
aparición de conflitos ou dinámicas negativas no proceso.

# Identificar as oportunidades, recursos e fontes de motivación que xur-
dan a medida que avanza o proceso de intervención e que poidan ser utilizadas 
para o proceso de incorporación da persoa.

# Acompañar a aparición de novas ideas por parte da persoa e mostrar-
nos abertos a incluílas no plan de intervención, apoiar e tratar de prover a per-
soa dos recursos instrumentais e emocionais que acompañen ese proceso.

# Adaptar a estrutura e o contido do plan de intervención ás característi-
cas, circunstancias e prioridades da persoa 

# Tratar de identificar, seleccionar e potenciar aquelas estratexias de tra-
ballo que mellor están a funcionar para lograr a inclusión social da persoa, en 
lugar de limitarse a comprobar que se realizaron todas as accións incluídas no 
plan de intervención.

# Velar ao longo de todo o proceso pola máxima participación e libre ex-
presión da persoa. Non é fácil para ninguén enfrontarse a un grupo de persoas 
e menos expoñer a opinión que temos acerca delas e valorar o seu traballo. Por 
iso, debemos animar sempre a persoa a que se exprese, xa sexa realizando con-
sultas e preguntas frecuentes de maneira informal, así como instituíndo formas 
periódicas de avaliación e valoración do proceso de intervención.

# Ter en conta que cantas máis sexan as partes implicadas no grupo de 
apoio da persoa, máis deberemos de esforzarnos por garantir que a persoa 
atope o espazo e o clima de grupo adecuado para expresarse e dicir todo aqui-
lo que é importante para el/ela e a mellora do proceso de intervención.

3.4.3.
FACILITAR O FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE APOIO DO PLAN DE 
INTERVENCIÓN DA PERSOA, GUIAR O TRABALLO DO GRUPO CARA AO 
LOGRO DOS OBXECTIVOS DO PLAN, LOGRAR OS ACORDOS NECESARIOS 
PARA ALCANZAR ESES OBXECTIVOS E REGULAR A COMUNICACIÓN E A 
INTERACCIÓN ENTRE OS MEMBROS DO GRUPO. 

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Lograr un clima de grupo que permita maximizar as achegas de 
todas as persoas que participan no grupo de apoio ao plan de in-
tervención da persoa, para mellorar a posta en práctica do plan e o 
seu resultado final. 
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· Manter a implicación e a motivación de todas as persoas implica-
das no desenvolvemento do plan, mediante a creación dunha iden-
tidade de grupo e unha meta conxunta entre todas as persoas que 
participan nel.

· Evitar a aparición de conflitos entre as persoas que participan no 
plan de intervención da persoa, así como entre cada participante e 
a propia persoa suxeito da intervención.

Antes de pasar a enumerar as diversas recomendacións asociadas a esta boa 
práctica é necesario que nos deteñamos brevemente na figura da persoa faci-
litadora do proceso de intervención e nas funcións que esta figura debe des-
empeñar con relación ao grupo de apoio do plan de intervención centrado na 
persoa.

A facilitación é un proceso de acompañamento do grupo no que a persoa facili-
tadora guía e apoia a un grupo para que este logre alcanzar os seus obxectivos. 
Así, no proceso de deseño dun plan de intervención individualizado a función 
da persoa facilitadora será garantir, en primeiro lugar, que os obxectivos ou 
metas que se establezan no plan de intervención sexan compartidas e xeren 
o compromiso de todas as partes implicadas no seu desenvolvemento e, en 
segundo lugar, velar porque o plan se execute segundo o previsto, e prestar es-
pecial atención a manter sempre un bo clima de grupo, isto é, coidar a relación 
entre as persoas que compoñen o grupo. 

A persoa facilitadora debe cumprir as seguintes funcións e dispoñer dos coñe-
cementos, habilidades e actitudes necesarias para o desenvolvemento destas 
funcións:

1. Liderar ao grupo para que alcance os seus obxectivos: 
É dicir, ter a capacidade de influír noutras persoas a través do diálogo e a per-
suasión para lograr que cooperen na consecución dun determinado obxectivo 
e ser capaz de crear no grupo unha visión, unha misión e uns valores compar-
tidos por todas as persoas participantes no grupo.  

2. Lograr alcanzar acordos e resolver os conflitos interpersoais ou de grupo que 
xurdan ao longo do proceso: 
A consecución dos obxectivos establecidos no plan de intervención da persoa 
requirirán, en maior ou menor medida, da vontade de varias persoas (especial-
mente se recorremos á rede de apoio natural da persoa) para colaborar no seu 
cumprimento. É por iso que resulta fundamental que a persoa facilitadora teña 
a capacidade de lograr acordos e resolver conflitos entre os axentes partici-
pantes.

3. Regular a interacción entre os membros do grupo: 
Como xa vimos en apartados anteriores deste manual, existen numerosas ba-
rreiras que dificultan a boa comunicación entre as persoas sen que exista ne-
cesariamente unha vontade explícita por parte destas para dificultar o proceso 
comunicativo. Por iso, a persoa facilitadora deberá velar porque existan sempre 
canles e pautas de comunicación adecuadas entre os membros do grupo, así 
como coa persoa facilitadora. A existencia e bo funcionamento destas canles 
evitará a aparición de moitos dos conflitos interpersoais e de grupo e provo-
cará, pola súa vez, unha mellora do clima de grupo e unha maior eficacia do 
traballo de grupo.    

A FACILITACIÓN DE GRUPOS
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Funcións a persoa 
facilitadora

Coñecementos Habilidades Actitudes

Liderar o grupo para 
que alcance os seus 
obxectivos

· Estilos de liderado 
· Técnicas de liderado
· Planificación estra-
téxica

Regular a interacción 
entre os membros do 
grupo

· Habilidades de 
comunicación 
· Habilidades sociais
· Coordinación de 
equipos e persoas

· Habilidades sociais
· Teoría da 
comunicación
· Intelixencia 
emocional
· Manexo de equipos

· Asertivo/a
· Organizado/a

Resolución de 
conflitos

Creatividade · Paciente
· Comprensivo/a
· Creativo/a

Lograr alcanzar 
acordos e resolver 
conflitos 

· Habilidades de 
comunicación 
· Habilidades sociais

· Optimista
· Proactivo/a
· Creativo/a

Fuente: Elaboración propia a partir de Facilitación de Procesos Sociales. Manual para facilitar acuerdos 
sociales en el marco de la gobernabilidad democrática intercultural. Arce, R. (2012)

TÁBOA 19. 
FUNCIÓNS DA FACILITACIÓN DE GRUPOS E COMPETENCIAS 
QUE DEBE TER A PERSOA FACILITADORA

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Nas reunións de coordinación e revisión periódica de obxectivos, levar 
a cabo unha boa planificación das reunións, escoller un lugar e hora adecuados 
para todos os participantes e todas as participantes, enviar a información ne-
cesaria para a preparación da reunión de antemán e definindo cal será a orde 
do día e os obxectivos para alcanzar na reunión. 

# Enviar os guións, as actas das reunións, e os resultados do traballo de 
grupo a todas as persoas que forman parte do grupo de apoio da persoa.
 
# Buscar formas de celebrar os éxitos alcanzados pola persoa e polo gru-
po, como forma de manter e incrementar o espírito de grupo e de colaboración 
e recoñecerlle á persoa os logros alcanzados. 

# Valorar todos os tipos de logro que alcance a persoa, non unicamen-
te aqueles que dan lugar a resultados tanxibles e medibles, senón tamén os 
cambios nas actitudes, a mellora das relacións co seu contorno etc. Ata que 
se produce un cambio estable e sostido na vida dunha persoa, prodúcense 
numerosos cambios, pequenos pero importantes, que debemos ser capaces 
de manter, soster, alentar e recoñecer desde o equipo de traballo do proxec-
to de intervención, así como incluílos nas revisións periódicas dos avances do 
proxecto. 

# Garantir que as persoas que participan no grupo de apoio á persoa 
teñen clara cal é a natureza e o obxectivo da súa participación, coñecen con 
claridade cales son as posibilidades e limitacións das funcións e tarefas que se 
lles asignou dentro do plan de intervención e se comportan respectando estas 
últimas.  

No seguinte cadro resúmense brevemente algúns dos coñecementos, habili-
dades e actitudes que debe ter a persoa facilitadora para poder exercer cada 
unha das súas funcións de forma adecuada:



111

Debemos ter en conta que…

# Aínda que o proceso de deseño e implementación do plan de inter-
vención da persoa requira da participación de moitos axentes distintos, non 
debemos perder de vista que o papel da persoa facilitadora e do grupo de 
apoio non é máis que o de actuar como medio para o logro dun fin: alcanzar os 
obxectivos vitais definidos pola persoa e mellorar a súa calidade de vida.    

· A persoa facilitadora debe tratar de conter e reconducir aquelas expresións e 
actuacións nas que as persoas participantes sigan os seus propios obxectivos 
e puntos de vista sobre como debería ser a vida da persoa e non as liñas mar-
cadas pola propia persoa para o seu futuro. É dicir, a función da persoa facilita-
dora é facilitar o proceso de grupo, pero a do resto de participantes é facilitar, 
non dirixir nin orientar, o proceso de intervención da persoa. 

· A persoa facilitadora deberá ser capaz de identificar cando a actitude e as 
contribucións dunha persoa ao plan de intervención da persoa resultan, de for-
ma reiterada, contraproducentes, intervindo para tratar de corrixir esta tenden-
cia e tomando, en última instancia, as medidas que crea oportunas tras consul-
tar coa persoa que é suxeito do proceso de intervención. 

· A persoa facilitadora deberá lograr unha situación de equilibrio entre o cum-
primento dos obxectivos vitais da persoa e as limitacións dos membros do gru-
po para contribuír ao logro dos devanditos obxectivos. Isto é, deberá velar por 
unha participación e implicación sustentable das persoas implicadas. Desde 
o punto de vista da planificación centrada na persoa, os procesos expóñense 
desde o punto de vista do longo prazo e a xeración de procesos de cambio 
sustentables. Iso implica que o apoio das persoas implicadas debe poder man-
terse no tempo e que, se non, será necesario buscar ou crear apoios adicionais 
no contorno da persoa.   

· O suxeito do proceso de intervención será quen teña a capacidade de decidir 
cales son as persoas que forman parte ou deixan de formar parte do seu grupo 
de apoio. Estes cambios e modificacións non poden producirse de forma arbi-
traria e irreflexiva, pois é necesario asegurar a continuidade e a estabilidade do 
plan de intervención. Con todo, o que si debe estar claro para os/as profesio-
nais e outras persoas implicadas no proceso, é que a súa permanencia no grupo 
dependerá da vontade da persoa. Este enfoque permite garantir o dereito para 
elixir das persoas, ademais de basear na afinidade e a voluntariedade, e non 
na obriga, o desenvolvemento dos procesos de inclusión social das persoas. 
Evidentemente, no caso das e os profesionais implicados este dereito das per-
soas usuarias deberá compatibilizarse tamén cos cocientes de atención entre 
profesionais e usuarios/as establecidos dentro de cada organización implicada 
e, polo tanto, estará suxeito a restricións organizativas. 

Por iso…
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· Lograremos manter a persoa no centro do proceso e evitaremos que outros/
as decidan por ela.

· Evitaremos as confusións dos participantes no deseño e implementación do 
plan de intervención ao redor de cal debe ser a súa función no grupo e o que 
se espera deles ao longo do proceso de intervención.

· Evitaremos que a dinámica de grupo se enquiste como consecuencia da parti-
cipación de persoas que non comparten a visión de futuro que a persoa trazou 
para si mesma ou que non comparten as estratexias de acción e as dinámicas 
de traballo deseñadas para o logro dos obxectivos do plan.

Así…

3.4.4.
ADAPTAR A INTENSIDADE DO ACOMPAÑAMENTO AOS RECURSOS QUE A 
PERSOA MOSTRA PARA ENFRONTAR CADA UN DOS OBXECTIVOS DO SEU 
PLAN DE INTERVENCIÓN, TENDO EN CONTA OS CAMBIOS NO SEU ESTADO 
EMOCIONAL E, ESPECIALMENTE, A IRRUPCIÓN DE SITUACIÓNS DE CRISES 
E FACTORES DE TENSIÓNS NA VIDA DA PERSOA. 

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Promover a capacidade de autodeterminación e a autonomía da 
persoa, e evitar que dispoña de máis apoios dos que precisa, pero 
sen que iso signifique que perda o dereito para acceder a estes 
apoios cando os necesite.

· Tratar de amortecer o impacto que as situacións de crises e os 
cambios bruscos nas circunstancias vitais das persoas teñen sobre 
o seu benestar e calidade de vida, especialmente, no caso de per-
soas en situación ou risco de exclusión social.

· Tratar de evitar que se produzan retrocesos no logro dos obxecti-
vos do plan de inclusión social da persoa.  

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

#  Non adoptar unha actitude de protección e evitación do risco respecto 
da vida da persoa. Tratar de que a persoa se supere a si mesma, e promover 
que asuma a realización de pequenos retos, pero deixándolle claro que conta 
co apoio do seu profesional de referencia.

#  Establecer xunto coa persoa fórmulas flexibles de acompañamento e 
ensaiar ou pensar en posibles maneiras de reducir progresivamente o acompa-
ñamento sen que iso implique que se lle retire por completo ese apoio á per-
soa. Por exemplo, se habitualmente acompaño a alguén fisicamente a realizar 
determinados trámites, tratar, aos poucos, de retirar ese apoio. Así, pasado un 
tempo acompañareina á entrada, pero esperareina á saída, de forma que faga 
fronte por si mesma a unha situación difícil. Logo, trataremos de que a persoa 
vaia pola súa conta, pero chamarémola por teléfono antes e despois de que 
realice o trámite, simplemente, para asegurarnos de que todo foi correctamen-
te e que a persoa está ben e non necesita o noso apoio.  
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#  Darlle á persoa formas de comunicación directa co seu profesional de 
referencia, de forma que a persoa poida poñerse en contacto con el ou con ela 
en caso de ter calquera problema ou enfrontarse a unha situación de crise. 

Debemos ter en conta que…

Por iso…

Así…

· As condicións de vida das persoas que se atopan en situación de exclusión 
social son, ás veces, moi precarias. Isto fai que calquera cambio no contorno e 
na vida persoal destas persoas poida ter un impacto moi significativo na súa 
vida, de forma rápida e con graves consecuencias para o equilibrio e a susten-
tabilidade do seu proxecto vital. 

· Os plans de inclusión social tratan de modificar, moitas veces, hábitos, formas 
de conduta e situacións persoais que formaron parte da vida da persoa duran-
te moito tempo. Isto implica que os avances no proceso de inclusión social da 
persoa serán, moitas veces, lentos e difíciles de conseguir, pois dependerán de 
que se produzan e manteñan no tempo numerosos cambios na vida da persoa.

· Debemos establecer fórmulas de acompañamento flexibles que permitan res-
ponder os cambios nas necesidades de acompañamento da persoa, especial-
mente, asegurándonos de que a persoa dispoñerá de apoios específicos nos 
momentos de crises e maior dificultade.

· Non debemos establecer mínimos esixibles ou condicións de permanencia 
para a participación das persoas nos procesos de inclusión social, senón todo o 
contrario. Debemos asegurarnos de que as persoas reciben atención aínda can-
do sufran recaídas ou actúen en contra dalgún dos compromisos adquiridos no 
seu plan de intervención.

· O profesional debe manter a súa motivación e implicación respecto ao proce-
so de inclusión social da persoa independentemente da escaseza de resultados 
que o proceso estea a dar nun momento dado. O obxectivo do noso traballo 
debe ser acompañar a persoa, mellorar a súa calidade de vida e o seu benestar 
emocional e non, unicamente, lograr que se produza o seu proceso de inclusión 
social.

· Evitaremos que a persoa quede desatendida, precisamente, cando a súa situa-
ción é máis difícil e complicada.

· Estaremos a realizar un verdadeiro labor de acompañamento, pois esta me-
todoloxía de traballo inclúe, non só conducir e acompañar á persoa no logro 
dos seus obxectivos, senón tamén ofrecerlle protección e prestarlle apoio nas 
situacións de maior dificultade. 
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· Lograremos adaptar o plan de intervención ao ritmo da persoa, ás súas ca-
pacidades e necesidades e non aos logros que externamente se considera que 
deben ser capaces de alcanzar as persoas en situación de exclusión social. 

Ismael é un home de 37 anos que despois de superar un problema de alcoholis-
mo, actualmente se atopa nun plan de inclusión social, xa que os seus proble-
mas co alcol fixeron que tanto a súa vida laboral como familiar se desestrutu-
rara. Despois de tres anos sen poder ver a súa filla debido a unha orde xudicial 
que llo impedía, Ismael acaba de recuperar o dereito a visitas, de momento, 
unicamente cada quince días e sempre nun espazo ou punto de mediación fa-
miliar, coa presenza e baixo a supervisión dun profesional. Un dos días nos que 
acode ás visitas no punto de mediación familiar Ismael reacciona de forma vio-
lenta e descontrolada ao comentario que o/a traballador/a social que dinamiza 
o espazo fai unha vez que se esgotou o tempo da visita. 
Nese momento estala unha discusión e, dado que nese momento non hai nin-
guén que acompañe a Ismael e poida contelo, o conflito termina coa chegada 
da policía e a detención de Ismael. Este episodio fai que retiren novamente o 
dereito de Ismael a visitar a súa filla. Isto supón un enorme retroceso no traballo 
que o propio Ismael e o seu equipo de intervención realizaron durante meses. 
Este é un tipo de situación que podería evitar de prever que alguén debía 
acompañar a Ismael a estas visitas. Con todo, dado que Ismael se atopaba ben 
desde hai meses e lograra conseguir un traballo e unha habitación nun piso 
compartido retiráranselle os apoios e o seu caso deixouse para revisión dentro 
do período rutineiro de valoración, é dicir, transcorridos 6 meses desde a última 
actualización do plan. 
Se o equipo de intervención tivese en conta este factor de tensión na vida per-
soal de Ismael, dispoñería os apoios e o acompañamento adicional necesario 
para axudar a Ismael a enfrontar novamente a asunción do seu rol de pai, que 
tanta ansiedade e inseguridade lle provoca.   

UN EXEMPLO PRÁCTICO…

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 

A Facilitator’s Guide to Person directed Planning (2006)-  Family Service Toronto. En: http://www.familyservice-
toronto.org/programs/options/A_Facilitators_Guide_to_Person_Directed_Planning_6.pdf 40 pp.

Red de servicios para personas con discapacidad del ámbito rural de Valladolid. (2012) Manual de apoyo al 
proceso de planificación individual. Diputación de Valladolid. 

Grupo de Trabajo UDS de Vida Adulta, FEAPS Andalucía. Hacia la planificación centrada en la persona en 
los (PCP) en los modelos de servicios de atención a personas con discapacidad intelectual. (2012). FEAPS 
Andalucía. 47 pp.

Muñoz, Y. (et al.) (2011). Guía para el Diálogo y la Resolución de los Conflictos Cotidianos. Diputación Foral 
de Gipuzkoa 32 pp. 
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3.5.
BOAS PRÁCTICAS NA FASE DE 
AVALIACIÓN DA INTERVENCIÓN

Dentro do modelo de intervención que propoñemos a avaliación desempeña 
dúas funcións fundamentais ao longo do proceso. Por unha banda, busca coñe-
cer cal é o grao de cumprimento dos obxectivos establecidos, se a intervención 
cumpriu cos criterios de calidade e cal foi o grao de pertinencia e axuste da 
intervención ás necesidades e expectativas da persoa. Con todo, unha segunda 
función dos procesos de avaliación no marco deste modelo será o de retroali-
mentar a propia intervención. É dicir, debemos establecer mecanismos de me-
llora continua do proceso que vaian máis alá das revisións periódicas de obxec-
tivos ou da avaliación final que culmine o proceso de intervención coa persoa. 
Isto significa que debemos introducir mecanismos de avaliación intermedia e 
formas de retroalimentación con todos os axentes implicados no proceso de 
inclusión social da persoa, é dicir, tanto cos apoios comunitarios como coas 
figuras profesionais implicadas. Iso permitiranos ir rectificando e axustando a 
intervención a medida que avanza o proceso.

En canto aos criterios que guían a avaliación, debemos ter en conta dúas cues-
tións fundamentais. Por unha banda, o proceso de avaliación debe ser capaz de 
dar conta de ata que punto os enfoques teóricos nos que se fundamenta o mo-
delo de intervención proposto foron incorporados ao proceso de intervención 
social. Para iso, será necesario avaliar a súa presenza nas estruturas e formas 
de organización dos recursos e servizos, na práctica profesional das persoas 
que atenden a persoa usuaria nas estratexias de acción deseñadas para o logro 
dos obxectivos fixados no plan de intervención. Doutra banda, o tipo de infor-
mación recollida no proceso de avaliación debe ser capaz de dar conta, non só 
do grao de cumprimento dos obxectivos do plan de intervención, senón tamén 
da calidade dos procesos implicados no logro dos devanditos obxectivos. Isto 
significa que deben incluírse variables que teñan en conta os estándares de 
calidade vinculados á prestación de servizos, así como o grao de satisfacción 
da persoa que é obxecto de intervención. 

Finalmente, outro aspecto fundamental da avaliación no marco do Modelo In-
clúe debe ser a combinación das metodoloxías cuantitativa e cualitativa ao 
longo do proceso de avaliación. Ademais, tamén se recomenda incluír formas 
participativas de avaliación, xa que este tipo de técnicas permite recoller máis 
adecuadamente a realidade dos procesos de grupo, como o do grupo de apoio. 
Ademais, este tipo de técnicas permite unha construción colectiva do coñece-
mento, xa que as categorías de análises e os límites do proceso de avaliación 
non se atopan previamente establecidos. Finalmente, é moi importante ter en 
conta que a avaliación, ademais de ter fins prácticos para as organizacións e 
os/as profesionais que traballan no ámbito da intervención social, tamén debe 
ter un sentido e un valor para as propias persoas que protagonizan os procesos 
de inclusión social. Neste sentido, é necesario facer un esforzo para cambiar a 
perspectiva e pasar a ver a avaliación, non só como un instrumento para a me-
llora do traballo de profesionais e organizacións, senón tamén como un dereito 
da persoa usuaria. 

Así pois, os obxectivos desta fase de intervención son:

1. Realizar sesións periódicas de revisión de obxectivos e reformulación de estra-
texias para a inclusión social da persoa, e contar coa participación das persoas 
que forman parte do grupo de apoio da persoa. 

2. Seleccionar variables e construír indicadores que permitan avaliar o grao de 
incorporación das perspectivas teóricas que fundamentan o modelo de inter-
vención no plan de intervención e que sexan máis sensibles á avaliación da 
calidade dos procesos que ao logro de obxectivos. 
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3. Combinar metodoloxías de avaliación cuantitativa e cualitativa na avaliación do 
proceso de intervención.

4. Incluír formas de avaliación creativas e participativas que lle permitan á persoa 
e ao seu grupo de apoio avaliar os avances e o desenvolvemento do plan de 
intervención ou ben realizar o balance final do proceso de intervención

3.3.5.1.
REALIZAR SESIÓNS PERIÓDICAS DE REVISIÓN DOS OBXECTIVOS
E REFORMULACIÓN DAS ESTRATEXIAS PARA A INCLUSIÓN SOCIAL DA 
PERSOA, E CONTAR COA PARTICIPACIÓN DE TODAS AS PERSOAS I
MPLICADAS NO SEU PROCESO DE INCLUSIÓN SOCIAL.

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Introducir prácticas de mellora continua ao longo do plan de inter-
vención personalizado, e identificar que estratexias de inclusión non 
están a funcionar, cales o están facendo de forma deficiente e cales 
están a funcionar ben e deberían ser reforzadas. 

· Lograr identificar resultados emerxentes da intervención e novas 
oportunidades de inclusión social para a persoa que xurdan ao lon-
go do proceso de implementación do plan de intervención.

· Lograr producir dinámicas de construción colectiva do coñece-
mento, mediante a achega dos saberes, experiencias, ideas e recur-
sos de todas as persoas que participan no grupo de apoio do plan 
de intervención da persoa.

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Deseñar instrumentos de avaliación que permitan identificar aquelas 
prácticas, accións e estratexias concretas dentro do plan que si están a dar bos 
resultados como forma de mellorar a inclusión social da persoa. O obxectivo 
sería realizar unha especie de intercambio de boas prácticas entre todas as 
persoas que forman parte do grupo de apoio da persoa, de modo que todos 
poidan mellorar a súa propia praxe a partir da información achegada polos de-
mais.  

# Deseñar instrumentos de avaliación que tamén permitan identificar as 
estratexias que non están a dar os resultados esperados. Neste caso, trataríase 
de atopar solucións entre todos e todas as participantes do grupo ás dificul-
tades xurdidas en cada ámbito e ver como a colaboración e o reforzo de es-
tratexias entre diversos ámbitos podería reverter nunha mellora do proceso de 
inclusión social da persoa. Tamén é posible realizar unha reformulación das es-
tratexias, e modificar os medios dirixidos ao logro dun determinado obxectivo.
  
# Deseñar instrumentos de avaliación que permitan identificar todos os 
logros alcanzados no proceso de inclusión social da persoa, por pequenos que 
estes sexan. Unha das funcións destas reunións de grupo é reforzar a cohesión 
e a implicación e compromiso de todos os membros do grupo, iso significa que 
o recoñecemento dos logros alcanzados será unha parte fundamental do pro-
ceso de avaliación.
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# Deseñar instrumentos de avaliación que sexan capaces de identificar 
cambios nos contextos ou contornos da persoa que poidan constituír novas 
oportunidades para lograr a inclusión social da persoa. A idea é que unha vez 
que cada unha das partes implicadas no proceso de inclusión social da persoa 
identificase estes factores nos seus respectivos ámbitos de actuación, e du-
rante a reunión co grupo de apoio se trate de alcanzar acordos entre as partes 
para que estas oportunidades poidan ser aproveitadas. Por exemplo, redese-
ñando unha determinada fórmula de acompañamento ou apoio que recibe a 
persoa para permitir que realice algunha actividade que ata agora non realiza-
ba.  

Debemos ter en conta…

· Que o obxectivo das reunións do grupo de apoio non é realizar unha valora-
ción do proceso de inclusión social desde o punto de vista técnico ou profesio-
nal, senón máis ben valorar as estratexias específicas que se puxeron en marcha 
para alcanzar os obxectivos do plan, valorar o desenvolvemento do proceso de 
inclusión de maneira global e atopar sinerxías e intercambiar coñecementos e 
experiencias entre todas as persoas que asumen algún compromiso ou respon-
sabilidade no proceso de inclusión social da persoa.  

· Que ás reunións do grupo de apoio acoden persoas que non son profesionais 
da intervención social que deben poder comprender o sentido e as implica-
cións de todo o que se diga e decida na reunión. 

Por iso…

· Deseñaremos formatos de avaliación que non utilicen terminoloxía especiali-
zada, senón que trataremos de adaptar os instrumentos de avaliación a unha 
linguaxe sinxela que poida ser comprendida e asumida por todos e todas as 
participantes. 

· Se é necesario codificaremos a información obtida despois da reunión e tradu-
cirémola á terminoloxía específica do ámbito da intervención social. Esta será 
tarefa da persoa facilitadora do grupo de apoio.

· Debemos ter en conta que o obxectivo das sesións de grupo é: 

· Avaliar a calidade dos procesos implicados no logro dos obxecti-
vos da persoa.

· Obter unha valoración global por parte da persoa que é suxeito 
da intervención con relación a como está a funcionar o proceso en 
xeral e no ámbito que a cada axente lle corresponda, en particular.

· Identificar cales son as prácticas que están a funcionar no proce-
so de inclusión da persoa e cales non están a ser produtivas para 
alcanzar os obxectivos fixados no plan de atención personalizada.

· Atopar estratexias de mellora e posibles solucións, a poder ser 
conxuntas, ás dificultades que vaian xurdindo ao longo do proceso 
de inclusión social da persoa. 
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Así…

· Evitaremos que estas reunións se convertan en formas de avaliación da per-
soa que volvan incorrer nos problemas asociados coa etiquetaxe e a clasifica-
ción das situacións vitais das persoas con base en categorizacións pechadas 
e dependentes do marco teórico que sirva de base ao modelo de intervención 
social que se estea utilizando. É por iso que os instrumentos de avaliación que 
utilicemos nas sesións de grupo deben ser cualitativos, xa que a idea que guía 
esta forma de avaliación é constrinxir o pensamento dos participantes o míni-
mo posible e, para iso, unha das formas que existen é o de utilizar linguaxes 
diversas e mensaxes abertas que permitan o desenvolvemento de formas de 
pensamento creativas e a procura de solucións que combinen a acción pro-
fesional coa acción comunitaria e os apoios informais ou non profesionais ao 
longo do proceso de inclusión social da persoa.

· Evitaremos que os/as profesionais continúen exercendo o seu rol como exper-
tos técnicos na materia, en lugar de en calidade de acompañantes e facilitado-
res do proceso de inclusión social da persoa.

# Que as persoas dispoñan, desde o primeiro momento, dos instrumentos 
de avaliación que deberán achegar ás reunións de seguimento e revisión de 
obxectivos.

# Explicarlles ás persoas cales son os obxectivos das reunións de segui-
mento, así como a forma en que deben cumprir e utilizar os instrumentos de 
avaliación que deben achegarse á reunión.  

# No caso de que existan dificultades vinculadas directamente cos obxec-
tivos do plan de atención individualizada da persoa e a súa pertinencia como 
metas para alcanzar a inclusión social da persoa, estas cuestións serán tratadas 
en sesións privadas entre a persoa e o profesional de referencia ou os/as profe-
sionais especializados que a atenden. Aínda que parte do traballo das reunións 
do grupo de apoio consiste en informar os membros do grupo sobre que novos 
obxectivos foron fixados no plan de atención individualizada da persoa e iden-
tificar os que foron eliminados ou teñen agora unha prioridade menor, o certo é 
que a toma de decisións vinculada a este proceso de revisión de obxectivos foi 
previamente realizada entre a persoa e o equipo de profesionais que a atende. 
Así pois, a reunión do grupo de apoio o obxectivo céntrase en definir de que 
maneira cada unha das persoas implicadas no proceso de inclusión social da 
persoa pode axudar mediante as súas formas de apoio e acompañamento a 
alcanzar os novos logros e obxectivos que a persoa se fixou, ou se é necesario 
buscar novos apoios e recursos para a continuidade do plan.  

# Se é posible, que cada participante do grupo de apoio entregue unha 
copia da avaliación, ou analice e argumente previamente coa propia persoa os 
porqués da avaliación realizada. Isto permitirá, por unha banda, que a persoa 
non se sinta xulgada ou avaliada ao longo da reunión e, doutra banda, constitúe 
unha maneira de promover o diálogo e o intercambio de ideas entre a persoa e 
cada unha das persoas que a acompañan ao longo do seu proceso de inclusión. 

# Animar a todos/as as participantes a que, sempre que sexa posible, rea-
licen as tarefas de avaliación xunto coa persoa. Isto significa que será necesario 
planificar un momento para realizar este tipo de avaliación no marco de todos 
os apoios e acompañamentos que a persoa recibe. A idea é que cada parte 
realice a súa propia valoración, pero que ambos lle dediquen un mesmo espazo 
ou momento á realización da avaliación, de modo que logo a contrasten e a 
poñan en común coa da outra persoa, vendo de que modo poderían resolver 
as dificultades atopadas. 

# Asegurarse de que o/a usuario/a achega á reunión os seus propios do-
cumentos de avaliación para avaliar o proceso de forma global e a valoración 
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do traballo de cada parte implicada.

# Para que estas sesións de avaliación flúan de forma adecuada e resulten 
produtivas, será fundamental que o marco teórico que guíe a discusión de gru-
po sexa o da comunicación dialóxica.

O diálogo é un proceso de xenuína interacción mediante o cal os seres humanos 
se escoitan uns a outros con tal profundidade e respecto que cambian me-
diante o que aprenden. Cada un dos participantes nun diálogo esfórzase para 
incorporar as preocupacións dos outros á súa propia perspectiva, aínda cando 
persista o desacordo. Ningún dos participantes renuncia á súa identidade, pero 
cada un recoñece a validez das reivindicacións humanas dos demais e en con-
secuencia actúa en forma diferente cara aos outros.

Inclusividade

Apropiación
compartida

Actitude de 
aprendizaxe 

A humanidade

A confidencialidade

Perspectiva 
sustentable
a longo prazo

A boa fe

-Reunir no diálogo a todos aqueles que poidan ser parte dunha 
situación problemática, xa que son eles mesmos os que van 
atopar a solución. 
-É importante en contextos onde houbo exclusión xa que o proceso 
de diálogo permitirá darlles voz a aqueles actores que normalmente 
non son considerados en procesos de toma de decisións.
-Abre a porta á participación equitativa e efectiva de todos 
os actores.

-Compromiso que os e as participantes adquiren co proceso ao crer 
verdadeiramente nel; é dicir, os actores consideran que é un diálogo 
significativo e xenuíno no que vale a pena participar.

Relacionada con:
-A empatía: estar dispostos a poñernos no lugar do outro. 
- A autenticidade: expresar o que realmente un é e pensa.

-Todos e todas as participantes respectan a confianza construída no 
diálogo e polo tanto non o utilizarán inadecuadamente para gañar 
poder. 
-Ademais, a confidencialidade reforza nos actores involucrados a 
libre expresión dos seus puntos de vista sen temor a críticas negati-
vas nin represalias.

-A procura de solucións sustentables, que duren. Neste sentido, o 
diálogo diferénciase daquelas accións inmediatas que son ás veces 
necesarias, pero non sempre suficientes. 
-O diálogo busca a transformación das relacións e os cambios 
profundos.

-O diálogo non debe incluír intencións nin axendas ocultas e os 
participantes deben compartir con honradez os seus coñecementos 
e ser pacientes, flexibles e tolerantes.

-Escoitar con apertura e reflexionar sobre o que os outros din e 
pensan, e respectar as súas ideas.
-Trátase de escoitar para aprender e comprender mellor a proble-
mática que está ao centro do diálogo.

Fonte: Guía para el Diálogo y la Resolución de los Conflictos Cotidianos. (2011).

TÁBOA 20. 
PRINCIPIOS QUE GUÍAN OS PROCESOS DE DIÁLOGO
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3.5.2.
SELECCIONAR VARIABLES E CONSTRUÍR INDICADORES QUE PERMITAN 
AVALIAR O GRAO DE INCORPORACIÓN DAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
QUE FUNDAMENTAN O MODELO DE INTERVENCIÓN INCLÚE E 
ASEGURARNOS DE QUE OS INDICADORES UTILIZADOS SON MÁIS 
SENSIBLES Á AVALIACIÓN DA CALIDADE DOS PROCESOS QUE AO 
LOGRO DOS SEUS OBXECTIVOS.

 Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Asegurarnos de que as perspectivas teóricas e o fundamento ético 
que subxace ao modelo de intervención son incorporados ao pro-
ceso, non só no relativo aos obxectivos fixados e resultados espera-
dos, senón tamén ao longo dos procesos implicados no seu logro.

· Orientar o sentido da avaliación para que alcance unha dobre 
función. Por unha banda, avaliar o grao de adecuación e eficacia 
das estratexias escollidas para a inclusión social da persoa e, dou-
tra banda, avaliar a calidade dos procesos implicados no logro dos 
obxectivos do plan de intervención social da persoa.     
   

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Deseñar instrumentos de avaliación que permitan avaliar ata que punto 
o proceso de inclusión social da persoa logrou ou está a lograr: 

  · O recoñecemento e exercicio efectivo dos seus dereitos por  
      parte da persoa.
  · A mellora da calidade de vida da persoa. 
  · O incremento da participación social e comunitaria da persoa.  

# Deseñar instrumentos de avaliación que permitan identificar ata que 
punto están a respectarse en todas as actuacións e procesos vinculados ao 
plan de inclusión social da persoa: o recoñecemento e exercicio efectivo dos 
dereitos das persoas usuarias, a consideración das distintas dimensións que 
compoñen o concepto de calidade de vida (tanto no proceso de deseño e se-
lección dos apoios que a persoa necesita, como na prestación efectiva destes 
apoios) e, finalmente, a participación social e comunitaria da persoa (mediante 
a súa participación na toma de decisións, así como a súa participación en re-
cursos e espazos comunitarios normalizados). 

# Deseñar instrumentos de avaliación que recollan o punto de vista de 
todas as persoas implicadas no proceso de inclusión social da persoa. A idea é 
que este modelo de avaliación debe ser comprensivo, isto é, capaz de integrar 
todos os puntos de vista implicados nun determinado proceso. Por iso, será 
necesario que os apoios profesionais, os apoios naturais e a propia persoa dis-
poñan de instrumentos de avaliación específicos. 

# Deseñar instrumentos de avaliación que busquen a reflexión das per-
soas implicadas sobre os procesos, prácticas e formas de actuación concretas 
que están a empregar no proceso de inclusión social da persoa. É dicir, non se 
trata tanto de verificar se se cumpriron todos os obxectivos e metas estable-
cidas, senón de valorar de que forma se trataron de alcanzar os devanditos 
obxectivos.
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# Incluír instrumentos de avaliación, de autoavaliación e de heteroavalia-
ción dentro do sistema de avaliación que deseñemos. Isto é, non só importará 
que establezamos uns criterios obxectivos sobre os que avaliar as actuacións 
realizadas, senón que tamén será fundamental que reflexionemos sobre a pro-
pia praxe (autoavaliación) e que aceptemos as críticas, suxestións e achegas 
realizadas por outros/as profesionais e persoas implicadas no proceso (hete-
roavaliación). Unha vez máis é importante remarcar que o obxectivo principal 
da avaliación dentro do modelo de intervención que propoñemos non é tanto a 
valoración como tal, senón a introdución de prácticas que conduzan á mellora 
continua do proceso de inclusión social da persoa. 

3.5.3.
COMBINAR METODOLOXÍAS DE AVALIACIÓN CUANTITATIVA E CUALITATI-
VA NA AVALIACIÓN DO PROCESO DE INTERVENCIÓN.

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Lograr incorporar información nova ou non prevista ao proceso de 
avaliación da persoa, mellorando o propio proceso de avaliación a 
partir das achegas das partes implicadas.

· Favorecer a expresión de todas as partes que forman parte do pro-
ceso de inclusión social da persoa, facer que se sintan recoñecidas 
e escoitadas, e valorar as súas ideas, impresións e opinións respecto 
ao desenvolvemento do plan de intervención individualizado.

· Dispoñer de instrumentos de avaliación que permitan a análise de 
resultados mediante técnicas cuantitativas de análises, para mello-
rar o conxunto do sistema de atención a persoas en situación de ex-
clusión social e lograr o establecemento de estándares de calidade 
nos procesos de intervención.  

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Primar o uso de instrumentos de avaliación que non requiran demasia-
do tempo para ser cubertos, pero que sexan de aplicación frecuente. Así, evita-
remos o uso de cuestionarios demasiado longos ou de entrevistas en profundi-
dade que requiran de longo tempo de aplicación e que, ademais, logo leven un 
longo tempo de análise dos resultados.

# Que o ou a profesional de referencia da persoa se encargue de enviar 
os instrumentos de avaliación a todas as persoas do grupo, así como de facili-
tarlles un calendario no que se indique cando se debe aplicar e enviar cada un 
dos instrumentos de avaliación. Así mesmo é importante que se encargue de 
realizar tarefas de seguimento para asegurarse de que todas as partes cobren 
os seus instrumentos de avaliación.

# Tratar de realizar devolucións ás persoas que participan no grupo de 
apoio da persoa coas principais conclusións extraídas dos procesos de avalia-
ción. Unha vez máis, o obxectivo desta devolución non será tanto a avaliación 
de resultados como a análise de procesos. Así, débense primar as variables 
vinculadas á identificación de dificultades e factores de éxito ao longo do pro-
ceso de inclusión social da persoa, máis que resaltar a información vinculada ao 
logro de resultados por parte de cada unha das persoas que forman parte do 
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proceso. 

# Aplicar a perspectiva de xénero á construción dos instrumentos de ava-
liación, así como á análise dos datos correspondentes. 

# Lograr, mediante a aplicación dos instrumentos de avaliación de for-
ma periódica e a análise frecuente de resultados que todas as partes implica-
das estean informadas e dispoñan de información actualizada acerca de como 
avanza o proceso de inclusión social da persoa.

#  Lograr que a motivación das persoas se incremente respecto da utilida-
de e o sentido da avaliación, mediante a devolución dos resultados, pero tamén 
implementando estratexias dirixidas a incorporar as propostas realizadas por 
cada unha das partes ou tratar de resolver aquelas dificultades expostas.    

3.3.5.4.
INCLUÍR FORMAS DE AVALIACIÓN CREATIVAS E PARTICIPATIVAS QUE LLES 
PERMITAN Á PERSOA E AO SEU GRUPO DE APOIO AVALIAR OS AVANCES 
E O DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE INTERVENCIÓN OU BEN FACER O 
BALANCE FINAL DO PROCESO DE INTERVENCIÓN

Cales son os resultados esperados desta boa práctica?

· Lograr captar de forma adecuada a valoración que o grupo de 
apoio da persoa fai da súa praxe e forma de funcionamento como 
grupo. 

· Darlles á persoa e aos membros que forman parte do grupo de 
apoio a oportunidade de expresar o que senten e como valoran o 
seu proceso de inclusión social mediante formas máis libres de ex-
presión e avaliación que non teñan como obxectivo final a validez 
da información recibida para a mellora de procesos e o logro de 
obxectivos, senón o valor da avaliación como ferramenta expresiva 
e catártica.

· Enriquecer a avaliación coa incorporación de ideas, dimensións e 
aspectos relevantes do proceso que non xurdisen antes, debido ao 
uso de instrumentos de avaliación relativamente estruturados e di-
rixidos. 

Cales son as recomendacións asociadas a esta boa práctica?

# Utilizar as metodoloxías participativas e as formas de devolución crea-
tiva como metodoloxías para o deseño dos instrumentos de avaliación. 

# Ter en conta o potencial que este tipo de avaliacións teñen para me-
llorar a cohesión do grupo, o sentido de pertenza e a implicación das persoas 
participantes no proxecto de grupo. Este tipo de avaliacións traballan con base 
na interacción, a relación e a cooperación entre as persoas que participan na 
avaliación, de modo que teñen un gran potencial para ser utilizadas nos grupos 
de traballo. 
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# Ter en conta que este tipo de avaliación favorece a expresión por parte 
das persoas nun contorno informal que promove a comunicación de mensaxes 
e ideas que resulta máis difícil que aparezan noutro tipo de contextos máis es-
truturados. 

# Valorar o poder catártico e expresivo da avaliación, buscando non só a 
aparición de nova información e coñecemento que sirva á mellora do proceso, 
senón tamén a propia necesidade dos participantes de expresar as súas ideas, 
opinións e sentimentos. 

# Incorporar aos formatos das avaliacións e devolucións  participativas o 
uso e/ou produción de imaxes, documentos audiovisuais, debuxos, música etc. 

# Favorecer que tanto a persoa usuaria como as persoas do grupo poidan 
expresar o contido máis emocional ou vivencial derivado do proceso de acom-
pañamento e inclusión social da persoa.

# Ter en conta que o uso destas metodoloxías de avaliación constitúen 
dentro deste modelo unha práctica de coherencia entre os principios do mode-
lo e a metodoloxía aplicada para a súa implementación. Tal e como se dixo de 
forma reiterada ao longo deste manual, a participación e a escoita de todas as 
persoas que participan no proceso non debe considerarse como un elemento 
máis da intervención, senón que debe estar no centro do proceso e ser un dos 
principios sobre os que se constrúan as estratexias de intervención, a presta-
ción de apoios e as formas de acompañamento á persoa e, finalmente, tamén a 
avaliación de todo o proceso de inclusión social da persoa.   

Sofía é unha muller de 65 anos que hai seis meses que está nun programa de 
inclusión social. Os servizos sociais detectaron unha situación de exclusión so-
cial cando viron, por unha banda, que o diñeiro da súa pensión non lle permitía 
cubrir todas as súas necesidades e, doutra banda, que Sofía non tiña relación 
con ninguén e que unicamente saía da casa para facer pequenos recados. Des-
de que entrou no programa de inclusión social a Sofía asignóuselle unha traba-
lladora social que foi visitala ao seu domicilio tres días por semana unha hora 
cada día para facerlle compañía e ver as condicións de salubridade nas que 
se atopa o seu domicilio. Ademais, na fase de deseño do plan de intervención 
fixouse como obxectivo que Sofía puidese ter algún tipo de axuda na súa casa, 
así como compañía. Tras buscar formas de apoio comunitario para resolver 
este problema, como son, por exemplo, os programas de piso compartido en-
tre persoas maiores ou entre persoas maiores e novas, finalmente, optouse por 
que Sofía alugase unha das habitacións da súa casa. Doutra banda, incluíuse un 
segundo obxectivo no plan de intervención, para que Sofía coñecese a persoas 
que vivisen no seu barrio e puidese así romper a situación de illamento na que 
se atopaba. Como estratexia para lograr este obxectivo decidiuse que Sofía co-
mezase a acudir a algunha das actividades da asociación para a terceira idade 
que hai no seu barrio. 
Catro meses despois realízase unha reunión de valoración e revisión dos obxec-
tivos do plan de Sofía. Nesa reunión vese que Sofía non valora de forma positi-
va a súa nova convivencia, xa que, segundo ela, “cáusalle máis problemas que 
solucións”. Con todo, está moi satisfeita coa súa participación na asociación e 
xa empezou a quedar un día por semana con algunhas das mulleres que parti-
cipan nas mesmas actividades que ela. 
Así pois, na reunión de revisión e reformulación de obxectivos exponse a posi-
bilidade de recorrer á rede de persoas que participa na asociación para atopar 
un novo/a compañeiro/a de piso para Sofía. Dado que Sofía manifesta que lle 
daría moita vergoña propoñerllo ela mesma a alguén do grupo, o seu profesio-
nal de referencia ofrécelle a posibilidade de tratar de buscar un apoio para ela 
na asociación, é dicir, alguén que a axude nesa tarefa e que poida permitirlle 

UN CASO PRÁCTICO…
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salvar as súas dificultades persoais para afrontar esta tarefa. No caso de que 
non sexa posible atopar ese apoio, o/a profesional de referencia ofreceuse a 
acompañar persoalmente a Sofía a algunha das reunións da asociación.
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Hart (35)

Figura 6. Exemplo de ferramenta de autodiagnóstico acerca das expectativas, 
preocupacións e obxectivos da persoa con relación aos distintos actores que 
forman parte do seu proceso de inclusión social. (46)

Figura 7. Exercicio de autodiagnóstico que permite coñecer os desexos, medos 
e expectativas da persoa sobre o seu presente e o seu futuro utilizando un for-
mato aberto e visual de presentación. (48)

Figura 8  Historia vital ou “mapa de vida”: ferramenta de autodiagnóstico que 
describe os principais acontecementos da vida dunha persoa e que para ela 
dan conta da súa situación actual. (49)

Figura 9. Mapa de relacións da persoa. É unha ferramenta de diagnóstico que 
permite identificar os recursos relacionais da persoa. (52)

Figura 10. Mapa de recursos da persoa e o seu contorno. (53)

Figura 11. Esquema que ilustra as diferentes estratexias que poden desenvol-
verse para acompañar os itinerarios de adquisición de dereitos das persoas en 
situación de exclusión social. (62)

Figura 12. Representación da dinámica reflexiva do proceso de intervención 
social no modelo de planificación centrada na persoa. (71)

Figura 13. Ferramenta para o desenvolvemento do pensamento estratéxico e a 
organización da acción para o logro de metas e obxectivos. (76)

Figura 14. Proceso de revisión e avaliación periódica de obxectivos dentro do 
plan de intervención da persoa. (93)






