
PROCESOS DE PILOTAXE

CARA SERVIZOS CENTRADOS 
NA PERSOA E NA SÚA FAMILIA



Durante o 2018, a través do Programa de Investigación aplicada a implementación de servizos centrados na
persoa e na súa familia (programa financiado polo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) e no
marco de acción conxunta con Plena Inclusión, FADEMGA Plena inclusión Galicia promoverá a posta en
marcha de varias pilotaxes, nos diferentes servizos das súas entidades.

Os modelos propostos para as pilotaxes promoven un proceso de transformación de servizos para persoas
con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

Coa posta en marcha das pilotaxes FADEMGA Plena inclusión Galicia, quere apoiar a todas aquelas entidades
e/ou servizos que teñen vontade de transformación, pero non contan cun proceso metodolóxico ou necesitan
un apoio ou acompañamento para a súa posta en marcha.

Se sodes unha desas entidades ou servizos que credes na necesidade dun cambio cultural da
organización, un cambio de paradigma (centrase máis na persoa, orientarse a servizos máis
centrados na comunidade), esta é a vosa oportunidade.

Participar nunha pilotaxe ofreceravos formación na metodoloxía a levar a cabo, un profesional de referencia
para a posta en marcha da pilotaxe na vosa realidade, espazos online e presenciais para compartir
experiencias e apoio do profesional de refencia para valorar os resultados.

!ANÍMATE A PARTICIPAR NALGUNHA DAS PILOTAXES QUE CHE PROPOÑEMOS!
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As pilotaxes son proxectos de micro transformación
dirixidos. Realízanse nun tempo determinado e cun número
determinado de servizos a vez, en base a prácticas baseadas
na evidencia e na ética.

O obxectivo das pilotaxes é poñer en marcha, na práctica
cotiá, modelos que demostraron a súa efectividade en
contextos mais controlados.

Estas pilotaxes realízanse en servizos concretos que deciden
voluntariamente desenvolvelos, con equipos específicos
creados para tal fin e cun interese compartido.

Cada servizo participante ten que crear un grupo de traballo
transversal, formado por diferentes persoas que se encargan
de poñer en marcha esa pilotaxe no seu día a día, seguindo
o deseño plantexado.
Este grupo tamén fomenta a posta en común e o compartir
a experiencia en cada unha das fases co resto de servizos
participantes na pilotaxe. Desta forma os diferentes servizos
implicados xeran un proceso de aprendizaxe compartido e
axustan a práctica en función dos resultados que van
realizando.



APOIO ACTIVO

Nº de pilotaxes: 4

PLANIFICACIÓN
PERSOAL POR 
ADIANTADO

Nº de pilotaxes: 3



EN QUE CONSISTE E QUE IMPLICA A PILOTAXE DE 
APOIO ACTIVO?

As persoas con grandes necesidades de apoio caracterízanse por:
-Necesitar apoios intensos e xeralizados en todas ou case todas as atividades que configuran o desenvolvemento e benestar da persoa: comunicación, coidado
persoal, saúde e seguridade,...
- Ter un funcionamento intelectual por debaixo da media e, a veces, pero non sempre, moi limitado.
- Presentar a veces, pero non en todos os casos, outras discapacidades sensoriais, motoras ou alteracións neurobiolóxicas, presentar condutas desafiantes
e/ou trastornos da saúde mental.
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ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN

Participar na formación presencial e online dirixida ós
profesionais e familias participantes na pilotaxe.

A formación presencial consiste en:
 Posibilidade de participar no taller con Christine Rose

(experta en AA de Reino Unido), o día 7 de marzo de 15:00 a
19:00 h., en Madrid.

 4 días de formación en Santiago (formación teórica e
formación interactiva).

A formación online, consiste en 4 días de formación, 2 h./día,
de febreiro a maio.

Febreiro-Maio

Realizar unha avaliación inicial dos indicadores da pilotaxe de
AA.

Abril-Maio

Por en marcha a metodoloxía de AA coas persoas
seleccionadas.

Maio-Outubro

Realizar a avaliación final dos indicadores de avaliación da
pilotaxe de AA.

Novembro

Realizar unha reunión en cada entidade e/ou servizo para
valorar os resultados, na que participara o grupo de traballo da
pilotaxe e o profesional de referencia da Federación.

Novembro

Realizar un informe final para difundir os resultados e o
aprendizaxe xerado, co apoio do profesional de referencia da
Federación.

Novembro

Participación, presencial ou online, na feira de transformación
na que se compartiran os proxectos realizados.

Decembro

Participar e contribuír con información, experiencias e datos
na comunidade de aprendizaxe, a través dos diferentes canles
que ofrece o programa: foros de internet, reunións
presenciais, visitas presenciais a servizos que participan na
pilotaxe,...

Marzo-Decembro

FADEMGA Plena inclusión 
Galicia apoiará as 
entidades participantes 
na pilotaxe, nos gastos de 
dietas dalgunhas das 
viaxes que teñan que 
realizar as persoas do 
grupo de traballo da 
pilotaxe.



EN QUE CONSISTE E QUE IMPLICA A PILOTAXE DE 
PLANIFICACIÓN PERSOAL POR ADIANTADO?
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ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN

Participar na formación inicial online para os grupos de
traballo que desenvolveran as pilotaxes, coa metodoloxía e o
proceso a seguir.

Marzo

Participar nunha reunión inicial de asesoramento ós grupos de
traballo das pilotaxes, sobre a posta en marcha da
metodoloxía.

Marzo

Realizar a PPA coas 2 persoas con discapacidade intelectual ou
do desenvolvemento maiores e o seu grupo de apoio.

Abril

Por en marcha un plan de acción inicial, para conseguir algúns
dos obxectivos xurdidos da PPA.

Maio-Outubro

Avaliar o proxecto. Novembro

Realizar unha reunión en cada entidade e/ou servizo para
valorar os resultados, na que participara o grupo de traballo
da pilotaxe e o profesional de referencia da Federación.

Novembro

Realizar un informe final para difundir os resultados e o
aprendizaxe xerado, co apoio do profesional de referencia da
Federación.

Novembro

Participación, presencial ou online, na feira de transformación
na que se compartiran os proxectos realizados.

Decembro

Participar e contribuír con información, experiencias e datos
na comunidade de aprendizaxe, a través dos diferentes canles
que ofrece o programa: foros de internet, reunións
presenciais, visitas presenciais a servizos que participan no
pilotaxe,...

Abril-Decembro

FADEMGA Plena inclusión 
Galicia apoiará as 
entidades participantes 
na pilotaxe, nos gastos de 
dietas dalgunha das 
viaxes que teñan que 
realizar as persoas do 
grupo de traballo da 
pilotaxe.
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CRITERIOS A TER EN CONTA PARA A SELECCIÓN 
DE ENTIDADES E/OU SERVIZOS QUE VAN A 

PARTICIPAR NAS PILOTAXES 
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