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PROJECTES INTERNS

IGUALTAT
Des dels seus inicis, Fisiogestión ha mostrat una especial preocupació per garantir la igualtat
d'oportunitats entre tots/es els seus empleats/des i és per aquest motiu que en les diferents polítiques i
iniciatives desenvolupades ha estat present aquest principi rector. Entenem la igualtat com el
funcionament corporatiu actuant sense cap tipus de discriminació per raó de sexe, edat, origen racial o
ètnic, tendència sexual, religió o discapacitat.

CONCILIACIÓ VIDA
PERSONAL, FAMILIAR I
LABORAL
La Corporació Fisiogestión estableix una sèrie de beneficis en les condicions dels seus treballadors amb
l’objectiu de millorar les condicions de Conciliació de la Vida Familiar i Laboral que estableix l'Estatut dels
Treballadors, els convenis laborals vigents i la Llei de Conciliació de Vida Familiar i Laboral:
•
•
•
•
•
•
•

Ampliació del permís de maternitat de 16 a 18 setmanes.
Complementació de les pagues extres generades durant el descans de maternitat.
Possibilitat de canviar l'horari de treball sense disminució de la jornada.
Possibilitat de gaudir d'excedències voluntàries amb reserva de lloc de treball en períodes estivals.
Gestió de la documentació de la prestació per maternitat.
Gratificació per matrimoni.
Ampliació de l'edat legal del menor que dona dret a la reducció de jornada dels 12 anys que estableix la
legislació, als 14 anys com a criteri corporatiu.
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PROJECTES INTERNS

EMPRESA SALUDABLE
De tots és sabut que uns treballadors saludables són
l'actiu més important d'una organització i que tan
important és l'ambient físic de la feina com els hàbits
de salut.
En aquest sentit la Corporació va posar en marxa el
2018 el seu projecte "Els pilars de la salut", amb
l'objectiu de promoure la vida saludable dels
professionals de Fisiogestión. A través de diversos
canals (blog, facebook , web ...) es fan recomanacions
de salut, se sortegen regals, etc.
Així mateix, Corporació Fisiogestión dona accés, de
forma gratuïta, als seus professionals i familiars a tots
els serveis de rehabilitació i manteniment físic dels
centres que té l'organització.
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PROJECTES INTERNS

ENQUESTES DE FORMACIÓ
Al finalitzar cada acció formativa interna, tots els alumnes avaluen, de forma
individual, el formador i el contingut del curs. D'aquests resultats depèn la
continuïtat del formador i la repetició del curs.

25 MINUTS
La Direcció corporativa es reuneix setmanalment amb 4 persones de
l'organització per escoltar el seu parer sobre situacions del dia a dia dels
centres.

OFICINA DE L'EMPLEAT
Tots els dimecres els empleats corporatius tenen la possibilitat de comunicar
amb un servei que pretén col·laborar en la solució de tots aquells dubtes que
puguin tenir al respecte de temes diversos: nòmines, impostos, tramitació de
documents, gestions oficials, dubtes legals, situació personal dins de l'empresa,
etc. L'objectiu és donar un servei que agiliti les gestions personals de cadascú
sense necessitat d'anar de finestreta en finestreta buscant ajuda.
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PROJECTES INTERNS

PROMOCIÓ INTERNA

Dins de la política de Recursos Humans Corporativa la promoció interna és un dels nostres principis bàsics.
Entenem que amb aquesta política garantim una expectativa de creixement professional dins de
l'organització i que aquest és un element altament motivador que, a més, ens permet retenir aquells
empleats amb millors perspectives. En el moment en què es genera una vacant dins dels nostres serveis,
sempre intentem cobrir-lo amb una persona que ja treballa a la nostra organització.

PLA DE DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL (PDP)

El mecanisme intern que regula la retribució de personal i que permet que aquest rebi una retribució
superior a l’establerta en el Conveni és el PDP (Pla de Desenvolupament Professional). Podem dir que és
l'instrument que estableix uns paràmetres que permeten a tots els empleats de la corporació tenir la
possibilitat de veure incrementada la seva retribució, paral·lelament a la seva millora com a professional. Els
paràmetres d'avaluació són l'experiència, la formació i la valoració del superior jeràrquic.
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PROJECTES INTERNS

PLA DE FORMACIÓ
Cada any el Comitè de Formació confecciona un pla d'acord amb
els paràmetres pressupostaris, les necessitats de l'organització i
les propostes dels empleats. Aquestes accions formatives es
divideixen en:

• Formació en Gestió i Direcció
• Formació Assistencial, en les
especialitats de: domiciliari, ambulatori i
logopèdia
• Noves tecnologies i Sistemes
d'informació
• I + D i Nous productes

A l’any 2020 s'han realitzat 7.799,50 hores
de formació.
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PROJECTES EXTERNS I COL·LABORACIONS

L'any 2020, com ja és sabut per tots, ha estat un any difícil que no ha permès el desenvolupament de la
majoria d'activitats que formen part de la nostra quotidianitat. Aquesta circumstància no ens va permetre,
a partir de març, realitzar totes les activitats que teníem programades en col·laboració amb diferents
entitats de l'entorn sanitari i social.
De tota manera, amb l'afany de seguir millorant la qualitat de vida dels pacients i dels seus cuidadors, fins i
tot en aquestes circumstàncies adverses, hem anat preparant projectes per poder-los posar en marxa tan
aviat com sigui possible. A més, s’han reiniciat els que ja estaven actius i s’han transformat els seus
continguts en formats digitals per a poder-los impartir en línia.

FUNDACIÓ PASCUAL MARAGALL
Participem en programes de suport als cuidadors de malalts d’Alzheimer.
A més, la Corporació Fisiogestión s'ha fet sòcia del Claβ de la Fundació Pasqual Maragall, amb l'objectiu
de contribuir al finançament de l'Estudi Alfa per a la prevenció de l'Alzheimer.

ASEM CATALUNYA
Corporació Fisiogestión té un acord de col·laboració amb aquesta entitat per a realitzar tallers amb la
finalitat de millorar la qualitat de vida, tant dels pacients com dels seus cuidadors.
Aquest any 2020, Corporació Fisiogestión va patrocinar el concert benèfic que es va celebrar al Petit Palau
de la Música en favor d’ASEM Catalunya, on van participar tots els socis de l'entitat. Van cantar les corals
infantil i juvenil de l'Orfeó Català, però també va ser molt significativa la presència i actuació dels
membres de la Coral d'ASEM, "El Cor d'ASEM".
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PROJECTES EXTERNS I COL·LABORACIONS

CESSIÓ DE LLICÈNCIES FESKITS (ESTIMULACIÓ COGNITIVA)
• Infancia con futuro de Amatitlán (Guatemala)
Aquesta entitat és una institució que es dedica a cuidar i donar suport a nens i joves; així com a la
formació educativa extraescolar de les dones de la seva comunitat i a donar suport a gent gran amb
discapacitat.
La Corporació li ha cedit llicències de FesKits, amb l'objectiu que puguin fer estimulació cognitiva als
usuaris que ho necessiten.
• Fundació ictus
L'objectiu d'aquesta fundació és donar suport a les persones que han tingut un ictus i pateixen les seqüeles
físiques i psíquiques. Corporació Fisiogestión li ha cedit llicències de Feskits gratuïtes, perquè puguin
realitzar exercicis específics per afàsia i ictus en general.

LA CORPORACIÓ FISIOGESTIÓN HA REALITZAT
UNA DONACIÓ AL BANC D'ALIMENTS
Amb l'objectiu de poder realitzar una aportació a la societat en aquests moments tan difícils i ajudar a
garantir que les persones tinguin accés a productes bàsics de necessitat, la Corporació Fisiogestión ha
realitzat una donació al Banc d'Aliments.
Fisiogestión dona suport a aquesta campanya solidària per ajudar a pal·liar els efectes d'aquesta crisi i
aposta per la unitat de la societat en la superació de la mateixa.
11
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ACORDS AMB UNIVERSITATS

Corporació Fisiogestión té acords amb diverses universitats per contribuir a la formació integral
dels estudiants perquè puguin aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva
formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici
d’activitats professionals.

En aquests moments té acords amb:
• Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
• Universitat de Vic (UVIC)
• Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (UAB)
• Universidad San Pablo (CEU)
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DIVULGACIÓ SANITÀRIA

BLOG ACTIVASALUD
Des de l'any 2014 Corporació Fisiogestión disposa d'un blog.
Els seus objectius són:
•
•
•
•
•
•
•

Aportar al pacient una experiència de valor afegit, generant
contingut que inclogui tota la informació que necessita sobre la
seva patologia (vista general, indicacions, contraindicacions,
consells, etc.), els tractaments més indicats i innovadors per a
cada cas i consells de salut. Facilitant així a la societat eines
que contribueixen a la prevenció i promoció de la salut en
diferents àmbits.

• Treballar la visibilitat i la notorietat en la xarxa. Aquest fet
• ajudarà a difondre els nostres productes i a generar confiança
• entre els nostres usuaris.
•
•
•
•
•
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Durant l'any 2020, també s'han publicat articles, destinats tant a
les persones usuàries del servei com a professionals de la salut,
relacionats amb el manteniment durant el període de
confinament, teletreball saludable i realització de mobilitzacions
de malalts de COVID19 a les UCI , entre d'altres.

DIVULGACIÓ SANITÀRIA

Durant aquest període el blog ha rebut 68.617 visites.
Profunditat de la visita: quan entren llegeixen 01:43 pàgines.
Del total de persones que visiten el blog, el percentatge del nou visitador és de 92%.
El nombre d'usuaris que han iniciat una sessió ha estat de: 41.052.
Les principals temàtiques d'interès han estat:
•
•
•
•
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Correcció postural
Logopèdia (disfonia)
Pilates, Hipopressius i Vital Training
Artrosi

DIVULGACIÓ SANITÀRIA

TALLERS
Corporació Fisiogestión imparteix una sèrie de tallers per tal de millorar la qualitat de vida, tant dels
pacients com dels seus cuidadors. L'any 2020, la impartició d'aquests tallers s'ha vist afectada, com
tants altres aspectes de la vida (per no dir tots), per la pandèmia del Coronavirus-19. Fins el 3 de març
vam poder realitzar 9 tallers en diferents organitzacions. Durant el confinament, vam estar pensant com
podíem seguir col·laborant en la millora de la qualitat de vida de la nostra societat, sense el risc de
contagi. I amb aquest objectiu, hem transformat els nostres continguts a format digital, de manera que
es puguin impartir els tallers en modalitat online. D'aquesta manera, al mes d'octubre ja vam poder
posar-los en marxa amb la realització de 2 tallers, de forma totalment segura.
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TALLER

ENTITAT

DATA

Tu has de cuidar-te

CAP Apenins Montigalà

15/01/2020

Mobilitzacions i transferències

La Llar d'Esclerosi Múltiple

20/01/2020

Prevenció de caigudes

AFAB

23/01/2020

Prevenció de caigudes

CAP Apenins Montigalà

12/02/2020

DIVULGACIÓ SANITÀRIA
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TALLER

ENTITAT

DATA

Hipopressius

CAP Les Corts

11 i 12/02/2020

Prevenció de caigudes

CAP Apenins Montigalà

12/02/2020

Tu has de cuidar-te

La Llar d'Esclerosi Múltiple

17/02/2020

Tu has de cuidar-te

AFAM

26/02/2020

Mobilitzacions i transferències

CAP Guinardó

03/03/2020

Taller de disfàgia - ONLINE

CAP Pallejà/Rsd

19/10/2020

Taller de disfàgia - ONLINE

CAP Pallejà/Rsd

26/10/2020

DIVULGACIÓ SANITÀRIA

PUBLICACIONS
PUBLICACIÓ A JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Corporació Fisiogestión ha publicat l'article Timing of Pulmorary Rehabilitation in Readmitted Patients
with Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized Clinical Trial, a la revista Journal of
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).
L'any 2013 el servei domiciliari de la Corporació Fisiogestión va iniciar aquest assaig clínic al costat del
servei de pneumologia de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. L'objectiu de l'estudi era avaluar si un
programa de Rehabilitació Respiratòria (RR) d'inici precoç és més efectiu que un de convencional a
reduir les exacerbacions de pacients amb MPOC reingressadores, millorar la capacitat funcional i la
capacitat d'esforç i reduir els efectes adversos.
Al desembre de 2020 s'ha publicat l'article al COPD: JOURNAL OF CHRONIC Obstructive Pulmonary
Disease. Aquesta és una forma de difondre i visualitzar la nostra activitat investigadora. Es tracta d'un
procés lent, que necessita paciència i perseverança. Des que envies l'article, pot passar temps fins que
es publiqui.
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NOTA TÈCNICA DE PREVENCIÓ 1.142 "ERGOMOTRICITAT PRÀCTICA DAVANT TRASTORNS
MUSCULOESQUELÈTICS DEL PERSONAL SANITARI: MÈTODE DOTTE".
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha publicat, dins de la seva col·lecció
Notes Tècniques de Prevenció (NTP), el treball que ha elaborat juntament amb l'Àrea de Formació de la
Corporació Fisiogestión. El títol és "Ergomotricitat pràctica davant trastorns musculoesquelètics del
personal sanitari: mètode Dotte".
Les NTP són eines tècniques de consulta per prevencionistes i professionals de la prevenció de riscos
laborals.
Amb aquest document, contribuïm a consolidar el nostre model de formació, així com la tasca que
venim exercint des de fa més de 25 anys en l'àmbit de la prevenció, la seguretat i la salut de les
persones.
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