
 

Línia d’acció: 3. DOCUME�T DE DERIVACIÓ I ÚS SISTEMÀTIC 
D’AQUEST 
Descripció: 

Elaborar un document que sigui útil per tots els agents per tal de traspassar informació entre 

els professionals que intervenen amb usuaris compartits per oferir una atenció més integral a 

la persona i no duplicar ni deixar informació, a l’estil de les derivacions que entre metges de 

capçalera i especialistes es fan. 

Això també ha de permetre visualitzar si els agents tenen la correcta informació sobre uns i 

altres a l’hora de fer derivacions. 

Accions: 

3.1 Identificació dels agents que participen del 

projecte i establiment de l’acord 

3.2 Disseny i consens del document 

Objectius: 

Acollir les persones derivades als 

serveis d’una forma més precisa. 

 

Simplificar els seguiments de les 

persones derivades 

 

Obrir noves vies de coordinació i 

coneixement entre professionals i 

serveis 

 

 

 

 

�om de l’acció:  
3.1. Identificació dels agents que participen del projecte i establiment de l’acord 

Descripció: 

Identificar tots aquells professionals que són necessaris que facin ús d’aquest document per 

tal de poder aconseguir els objectius proposats del projecte. Per lús sistemàtic d’aquest és 

necessari la implicació i el compromís de tots els representants de les diverses institucions. 

Tasques: 

Recull del llistat d’agents i dels serveis que ofereixen 

Acord de compromís per l’ús sistemàtic del full de derivació 

Revisió de les dades del llistat i circuit de derivació 

Referents de l’acció: 

Oficina Tècnica del Pla d’Inclusió Social 

Principis generals i línies de treball: 

Principi general 1. 

Línea de treball b. 

Espai de referència: 

L’espai de Xarxa per la Inclusió Social. 

 

 



 

�om de l'acció: 

3.2. Elaboració del full de derivació 

Descripció: 

Realitzar una proposta de full de derivació que llavors s’aprovarà per tots els agents que s’han 

identificat a l’acció 1. 

 

Tasques: 

Realitzar una primera proposta 

Consens i aprovació del document 

Referents de l'acció: 

Fundació Sociosanitària de Manresa 

Principis generals i línies de treball: 

Principi general 1. 

Línea de treball b. 

Espai de referència: 

L’espai de Xarxa per la Inclusió Social. 

 

 


