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MAP
SERVEIS
MAP va ser constituït l’any 1999 amb la 
finalitat de contribuir activament en la qualitat 
de donar resposta a les diferents necessitats i 
reptes que sorgeixen en el sector social i 
d’atenció a les dependències.

Els eixos bàsics de les nostres actuacions 
són:

· Gestió de recursos assistencials.
· Formació i captació de professionals que 
  atenen serveis socials i  suport a la  inserció
  sociolaboral. 
· Innovació i Recerca de projectes per la millora en la
  qualitat de vida de les persones dependents i/o
  amb risc d’exclusió social. 
· Divulgació mitjançant tallers: d’hàbits saludables,
  cura de cuidadors no professionals, igualtat de
  gènere, medi ambient, prevenció de riscos i
  consum responsable. 

TREBALLEM DIA A DIA PER 
OFERIR UNS SERVEIS 

PROFESSIONALS I DE QUALITAT 
SEGUINT UNS PRINCIPIS I 

VALORS ÈTICS, AMB L’OBJECTIU 
DE GARANTIR UNA ATENCIÓ 
INTEGRAL ADAPTADA A LES 

NECESSITATS REALS DE LES 
PERSONES ATESES.
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QUÈ
FEM?ELS NOSTRES

VALORS La Carta de Serveis de MAP recull les 
principals activitats i serveis que s’ofereixen.
 
· Atenció a les dependències amb la voluntat 
d’aportar una millora en la qualitat de les seves 
vides.
· Formació en l’àmbit social i sanitari. 
· Foment de la inclusió social al món laboral de 
persones en risc.
· Projectes de participació i cohesió ciutadana
· Assessorament i suport social.

EN TOTES LES INTERVENCIONS 
VETLLEM PER LA QUALITAT 

DELS SERVEIS I LA SATISFACCIÓ 
PLENA DELS USUARIS ATESOS I 

DELS PROFESSIONALS 
IMPLICATS.

L’ENTITAT MAP SERVEIS

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT

TRANSPARÈNCIA

RESPONSABILITAT SOCIAL

ATENCIÓ PERSONALITZADA

RIGOR I ÈTICA 

ACCESSIBILITAT I PROXIMITAT
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CARTA DE SERVEIS

CARTA DE SERVEIS MAP SERVEIS

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

GESTIÓ DE CENTRES

FORMACIÓ

SERVEIS PROFESSIONALS
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El SAD vol ser una eina d’eficàcia per la 
millora de l’autonomia personal i la conciliació 
familiar. 

La finalitat principal és la prestació de suport 
emocional, personal, educatiu, social, 
domèstic i tècnic orientat a la millora de les 
activitats bàsiques de la vida diària dins el 
nucli de convivència. 

Per tal de garantir que els usuaris romanguin 
el màxim temps possible en el seu domicili, 
preservant la seva preferència, duem a terme 
diferents accions:

Servei d’Atenció a la Persona: higiene 
personal i de l’entorn; compra i preparació 
d’aliments; control d’alimentació, tensió 
arterial i glucèmia; cures primàries.
Acompanyament: a la llar; a visites mèdiques 
i gestions; a casa o a l’hospital; a passejar.
Neteja de la llar: garantint el manteniment i la 
salubritat de la llar. 

Estimulació física i cognitiva: fisioteràpia i 
rehabilitacions específiques; manteniment de 
les habilitats per la vida diària; 
Psicoestimulació.

EN TOTES LES INTERVENCIONS 
VETLLEM PER LA QUALITAT 

DELS SERVEIS I LA SATISFACCIÓ 
PLENA DELS USUARIS ATESOS I 

DELS PROFESSIONALS 
IMPLICATS.

ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA
OBJECTIU

FORMES D’ACTUACIÓ

Gestió basada en l’atenció i el suport 
preventiu i rehabilitador d’aquelles persones 
que per diferents circumstàncies necessiten 
recolzament en el  seu domicili. 

GESTIÓ
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GESTIÓ DE
CENTRES

Dissenyem les intervencions amb la finalitat 
de convertir el Centre en un espai dinàmic, 
estimulatiu i terapèutic amb el suport i 
l’atenció adequada a l’estadi evolutiu de cada 
persona atesa. 

FORMES D’ACTUACIÓ

Basant-nos en el model d’Atenció Integral 
Centrada en la Persona, volem millorar la 
qualitat de vida de les persones en situació 
de dependència, partint de la seva DIGNITAT, 
respectant-ne les motivacions i significats 
personals i fomentant la participació sense 
imposicions per aconseguir que la persona 
usuària segueixi mantenint el control sobre el 
seu projecte de vida. 

OBJECTIU

Mantenir a les persones usuàries en el seu 
entorn personal i familiar, proporcionant a les 
seves famílies el suport adequat per la seva 
atenció, proposant una participació activa en 
l’elaboració i el desenvolupament dels seus 
plans d’atenció. 

GESTIÓ
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Els cursos MAP es programen i realitzen 
tenint en compte les necessitats del col·lectiu 
a qui van dirigits. 
Els docents són experts en formació d’adults 
i aporten la seva experiència professional en 
les diferents àrees d’atenció a les persones. 
Els cursos són pràctics i participatius per tal 
de garantir la màxima eficàcia en el moment 
de posar en pràctica els coneixements 
obtinguts. 

A més dels cursos propis, MAP col·labora i 
imparteix formació a: 

ENTITATS QUE GESTIONEN SERVEIS 
SOCIALS I SANITARIS

DEPARTAMENTS PÚBLICS DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I  PROFESSIONAL

 ENTITATS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
PER COL·LECTIUS EN RISC D’EXCLUSIÓ 

PROFESSIONALS DEL SECTOR

CUIDADORS DE PERSONES 
DEPENDENTS 

FORMACIÓ
OBJECTIU

FORMES D’ACTUACIÓ

MAP compta amb un centre de formació 
propi homologat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya ubicat a Mataró per cursar 
Certificats de Professionalitat d’Atenció 
Sociosanitària a Persones Dependents. 

GESTIÓ
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SERVEIS
PROFESSIONALS

Professionals de diverses disciplines, amb 
experiència contrastada i en règim 
d’outsourcing: 

EDUCACIÓ SOCIAL 
FISIOTERÀPIA

TERÀPIA OCUPACIONAL
PSICOLOGIA

TREBALL SOCIAL
INFERMERIA
LOGOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

Cobrir l’atenció global dels usuaris amb 
especialistes qualificats que reben suport i 
formació continuada per part del nostre 
equip tècnic. Garantir intervencions 
interdisciplinàries.

OBJECTIU
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ORGANIGRAMA
METODOLOGIA

METODOLOGIA MAP SERVEIS

DIRECCIÓ I 
RESPONSABLE DE 

QUALITAT

GERÈNCIA I 
RECURSOS 

HUMANS, FINANCES 
I ADMINISTRACIÓ

ÀREA DE SERVEIS 
PROFESSIONALS 
D’INTERVENCIÓ 
TERAPÈUTICA

ÀREA DE 
POGRAMES DE 

FORMACIÓ I 
INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL

ÀREA DE SERVEIS 
D’ATENCIÓ 

DOMICILIÀRIA

ÀREA DE GESTIÓ DE 
CENTRES SOCIALS I 

CENTRES DE DIA

ÀREA DE 
PROGRAMES 
COMUNITÀRIS

COORDINADORS 
D’ÀREA

PROFESSIONALS 
D’INTERVENCIÓ 
TERAPÈTUICA

PROFESSIONALS 
FORMADORS

EQUIP TÈCNIC DE 
SUPORT I 

D’ATENCIÓ SAD

EQUIP TÈCNIC I 
D’ATENCIÓ DIRECTE 

CENTRES

PROFESSIONALS 
TÈCNICS I 

TALLERISTES
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MODEL
ACP
El model d’Atenció Centrada en la Persona 
que apliquem en la gestio dels Centres de 
Dia i en l’atenció domiciliària, permet millorar 
la qualitat de vida de les persones en 
situació de dependència, sustentant-se en 
uns valors bàsics:

DIGNITAT
RESPECTE
PARTICIPACIÓ
MOTIVACIÓ
PERSONALITZACIÓ I 
NO IMPOSICIÓ

Seguint aquest model vinculem a l’usuari 
amb l’entorn personal i familiar, fent-lo 
partícip directe del mateix i creant les 

sinergies adients per contribuir a la
preservació de la xarxa social i emocional.
Treballem per garantir el suport continuat a 

familiars, usuaris i professionals. Aquesta 
connexió entre agents és fonamental per 

assegurar la participació activa en 
l’elaboració i desenvolupament dels plans 
d’atenció, potenciant així, les preferències, 

desitjos i valors de cada persona.

L’ACP ENS AJUDA A 
ACONSEGUIR QUE LES 
PERSONES USUÀRIES 

MANTINGUIN EL CONTROL 
SOBRE EL SEU PROPI 

PROJECTE DE VIDA.
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MAP s’audita anualment en el Sistema de Gestió de la Qualitat derivat de l’aplicació de la normativa internacional UNE-EN ISO 9001:2015, 
per tots els serveis que ofereix sense exclusions, a més de la norma específica UNE 158301:2015 de Gestió De Serveis a Domicili.

Hem desenvolupat un Codi Ètic propi per tal de 
ser guia de valors i normes que han d’orientar 
els serveis que oferim que ens permet garantir 
l’excel·lència en el desenvolupament 
professional de les diferents activitats, la millora 
continua de la qualitat i un codi de conducta 
que proporcioni benestar, respecte i dignitat a 
les persones ateses.

TOTS ELS PROFESSIONALS DE MAP CONEIXEN EL 
CODI ÈTIC, PARTICIPEN EN MILLORAR-LO I TENEN 
OBLIGACIÓ DE COMPLIR-LO.

QUALITAT

ÈTICA PROFESSIONAL

El treball en equip és la base de les nostres 
intervencions. Compartir coneixements, 
donar-nos suport i tenir una comunicació 
fluïda entre tots els professionals crea un 
ambient de treball que facilita les tasques 
professionals i motiva a treballar amb la 
màxima qualitat i eficiència.

GESTIÓ DE PERSONAL Portem a terme un programa anual de 
formació contínua per a tots els professionals 
que hi treballen, adaptat a les seves 
necessitats i amb l’objectiu de millorar 
tècniques.

FORMACIÓ DEL
PROFESSIONAL

Disposem d’una empresa externa que avalua 
i realitza el seguiment dels riscos associats a 
les diferents tasques professionals amb 
l’objectiu
d’assegurar una protecció adequada i un alt 
nivell de seguretat laboral.

PREVENCIÓ DE RISCOS
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IMPACTE EN EL
TERRITORI

MAP és empresa habilitada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya amb aules pròpies 
a Mataró per portar a terme Formació per a 
l’Ocupació de serveis d’atenció a la persona i 
a la comunitat. També col.labora amb altres 
entitats arreu del territori per la inserció 
sociolaboral de persones amb risc d’exclusió
social amb cursos fets a mida de les 
necessitats detectades.

FORMACIÓ

El Centre de Dia MAP ubicat a Mataró aporta 
30 places per atendre persones grans amb 
diferents graus de dependència. A més dels 
serveis bàsics, donem molta importància a 
les activitats estimulatives i de manteniment 
tenint en compte els significats reals de les 
persones ateses.

CENTRE DE DIA

MAP porta a terme el SAD municipal de 
diferents Ajuntaments del Maresme. També 
serveis PEV (prestacions vinculades) en el 
territori. Al ser una empresa ubicada des del 
seu inici al Maresme, coneixem les 
necessitats reals dels municipis de la zona i 
de les necessitats socials que se’n deriven.

SERVEI D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA

METODOLOGIA MAP SERVEIS
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MAP SERVEIS A LES PERSONES S.L.
Serveis d’Atenció Domiciliària

Centre de Dia

MAP ASSESSORAMENT I SERVEIS S.L.
Formació i Serveis Professionals

Passatge Lluís Gallifa, 6-16
08302   Mataró

Centre de Formació

Serveis d’Atenció Domiciliària

Centre de Dia

93 458 82 78

93 757 37 06

93 741 52 98

www.mapserveis.org @mapserveis


