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     INTRODUCCIÓ  

  

Un cop finalitzat l’any, volem fer un recull de la 

vida de la casa, de les moltes vides que hi 

conflueixen: de les persones grans que n’han fet 

casa seva, de llurs famílies i amics, dels voluntaris 

i de la seva qualitat humana, dels qui hi 

treballem, dels col·laboradors externs,.. 

N’estic segur que si tot això ho posem en un pot 

i ho xarbotem, en sortirà una escudella 

barrejada feta de humanitat, companyia, ajuda mútua, il·lusions compartides, alegries i 

tristeses, patiment i consol. 

I si volguéssim definir la característica de les persones que hi treballen i hi col·laboren, 

crec que la més encertada, és la de “bona gent”.  

Us convidem doncs, a llegir  i compartir les memòries d’aquest any que ja deixem enrere. 

I a començar-ne un de nou, amb el mateix esperit d’acompanyar i servir  a les persones 

més fràgils, tot sabent que ajudant  a les altres  persones, incrementem el nostre propi 

benestar i satisfacció personal. 

 

 

Joan Cruells i Pagès 

Director-Gerent de la Fundació Asil Hospital de la Garriga. 

 

 

La Garriga, a 31 de desembre de 2015 

 

 

 



 

 

 

   

 

1.-DADES SOCIALS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INGRESSOS RESIDENTS: 

 

Durant l’any 2015 hi ha hagut 45 ingressos, 30 dones i 15 homes.  

Per mesos, els ingressos han estat: 

 

 Gener:        7 

 Febrer:        6 

 Març:          2 

 Abril:          8 

 Maig:          1 

 Juny:          2 

 Juliol:            6 

 Agost:         3 

 Setembre:     2 

 Octubre:       1 

 Novembre:   1 

 Desembre:   6  

 

 

BAIXES 

 

Durant l’any 2015 hi ha hagut 39 baixes per defunció, 28 dones i 11 homes. 

Per mesos, les baixes han estat: 

 

 Gener:      6 

 Febrer:      1 

 Març:        4 

 Abril:        6 

 Maig:        1 

 Juny:         0 

 Juliol:        7 

 Agost:       2 

 Setembre:  2 

 Octubre:     0 

 Novembre: 5 

 Desembre:  5 

 

A més hi ha hagut 1 home que ha marxat a una altra residència pròxima al seu domicili i 

1 dona i 1 home que han tornat a casa seva després d’una estada temporal. 

 



 

 

NIVELLS DE DEPÈNDENCIA RESIDENTS 

Respecte dels graus de dependència: 

Dels 123  usuaris ingressats a la residencia hi ha: 

 

61 persones amb ALTA DEPENDÈNCIA. 

55 persones amb MITJA DEPENDÈNCIA. 

4 persones amb BAIXA DEPENDÈNCIA. 

3 persones que tenen el grau de dependència sol·licitat. 

 

CENTRE DE DIA: 

 

Durant l’any 2015 hi ha hagut un total de 24 usuaris que han ingressat a centre de dia 

dels quals 11 són homes i 13 dones. 

A més hi ha hagut 2 defuncions de dones, 2 retorns a casa de dones i 1 llarga 

hospitalització d’un home. Un total de 5 baixes de centre de dia dels usuaris que han 

començat a venir-hi durant l’any 2015. 

 

NIVELLS DE DEPENDENCIA USUARIS CENTRE DE DIA 

 

L’Any 2015 ha comptat amb un total de 34 usuaris a centre de dia. 

 

Respecte dels graus de dependència: 

Dels 34  usuaris de centre de dia a la residencia hi ha: 

3 persones amb ALTA DEPENDÈNCIA. 

12 persones amb MITJA DEPENDÈNCIA. 

5 persones amb BAIXA DEPENDÈNCIA. 

14 persones que tenen el grau de dependència sol•licitat o bé que no tenen grau. 

 

 



ELS VOLUNTARIS 

 

Volem continuar parlant dels voluntaris que col·laboren amb nosaltres i són una part 

fonamental per la bona marxa de l’Asil. Persones que de manera altruista dediquen part 

del seu temps i coneixements a ajudar als que més ho necessiten.  

Les accions repetides d’acompanyament i suport mesuren  la qualitat humana dels 

voluntaris i son un referent per la comunitat i una mostra de la cultura d’un poble. Segons 

els decàlegs sobre voluntariat que una institució accepti voluntaris significa que és un 

centre transparent i amb atenció de qualitat. 

Actualment  col·laboren amb el nostre centre uns 45 voluntaris en diferents tasques: ens 

ajuden a recepció, donar menjars, 

acompanyaments, sortida urbana, sortida a la 

platja, costura, tallers, etc. 

El perfil del voluntari que col·labora amb 

nosaltres es heterogeni, tant per la franja d’edat 

com per les diferents motivacions. Hi ha 

persones que després de tenir a algun familiar 

ingressat continuen vinculats amb nosaltres, a 

través del voluntariat a l’Asil Hospital, o joves 

que col·laboren durant uns mesos amb nosaltres 

i que estan  en tractament per superar les seves 

addiccions a centres terapèutics, com Can 

Rosselló o Hipòcrates, i fan voluntariat com una 

part del procés de recuperació. També,  veïns 

del poble molt vinculats a la nostra Fundació 

que porten molts anys fent voluntariat. Cal 

destacar que hi ha voluntaris que vénen cada 

dia.  
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            2.- ACTIVITAT SANITÀRIA: Infermeria 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÚLCERES I/O FERIDES 

 

Les úlceres són un dels problemes que es donen amb molta freqüència en la gent gran, 

per una sèrie de factors: Grau de dependència, problemes vasculars, disminució de la 

mobilitat, pell seca i alentiment de la curació de les ferides. 

Al nostre centre tenim 3 registres, dos destinats a les cures i el tercer destinat a les mesures 

preventives : 

 El primer l’hem dissenyat nosaltres (destinat a les cures). És un registre mensual que 

hi consten totes les cures del centre. En aquest s’inclouen tots els tipus de cures, 

des de la cura setmanal d’un ull de vidre, fins la ferida quirúrgica, fins la lesió que 

tractem per prevenir-ne l’empitjorament... El signa la infermera responsable de fer 

la cura. 

 El segon és un registre on podem veure l’evolució personalitzada de cada úlcera. 

El signa la infermera responsable de fer la cura i/o de fer els canvis pertinents. En 

aquest es contempla:  

o El nom del resident 

o La data d’aparició de l’úlcera o ferida 

o El tipus i la causa de l’úlcera o ferida 

o La localització de l’úlcera o ferida escrita i gràfica 

o L’evolució de la curació (inclou data, canvis de tractament per millora o 

empitjorament, mesura de la ferida, firma de la infermera, data de curació) 

 El tercer l’hem dissenyat nosaltres. Consta d’un registre personalitzat de mesures 

preventives per prevenir l’aparició d’UPP o traumàtiques al llit. El signa diàriament la 

cuidadora i/o cuidadores tant del torn de matí com de la tarda.  Aquest consta 

de: 

o  Nom del resident 

o Data dels canvis 

o Col·locació de pell de be a 3 diferents zones: EEII, sacre, esquena. 

o Col·locació de matalàs d’aire 

o Col·locació de proteccions a les baranes del llit 

o Col·locació de proteccions pels talons 

 



Anualment, analitzem les dades registrades per compartir-ho amb l’equip, corregir 

possibles errors i aplicar mesures per intentar reduir el número i la gravetat. 

A continuació detallem els resultats obtinguts. 

Hi ha hagut un total de 202 úlceres i/o ferides i/o cures en tot el nostre centre, tenint en 

compte que la capacitat del centre són 123 residents. 

La casa està distribuïda en tres zones (en funció del grau de dependència dels residents): 

la sala (menys depenents), la planta blanca (intermitjos) i la caseta (més depenents). 

D’aquest total de 202 úlceres i/o ferides, estan distribuïdes de la següent manera: 

 

ZONA DE L’ASIL Nº DE RESIDENTS Nº FERIDES % FERIDES 

SALA 76 109 53’9% 

PLANTA BLANCA 28 45 22’28% 

CASETA 19 48 23’8% 

   

Tenim un total de 38 residents de Centre de Dia (CD) que estan repartits en les diferents 

zones, majoritàriament ubicats a la Sala. Cal tenir present que, algunes de les ferides són 

dels de CD, i els englobem en el total de les ferides. 

Observem que, en comparació a l’any passat (268 ferides), hi ha hagut 66 ferides menys. 

Fet important a remarcar.   

 

CAUSES: 

D’aquest total d’úlceres, cal tenir en compte que no totes són provocades per la 

mateixa causa. Nosaltres les classifiquem segons: Úlceres per Pressió (UPP), Ferides 

Traumàtiques, Úlceres Vasculars i Cures d’altres causes (èczema, ferida cancerosa, 

berruga, ungla encarnada, fongs, parafimosi, pròtesi ocular,...) A continuació mostrem 

els percentatges totals de les diferents causes d’úlceres i que queda reflectit a la figura 

nº1. 

 

 



 71 Úlceres per Pressió (UPP)= 35’1%  

 67 Ferides Traumàtiques= 33’2% 

 8 Úlceres Vasculars= 3’9% 

 56  Altres causes= 27’7% 

 

Figura nº1: 

 

 

Ara diferenciem aquest resultat segons la zona de l’Asil (Sala, Pl. Blanca i Caseta): 

 SALA (109) P.BLANCA (45) CASETA (48) 

 Nº % Nº % Nº % 

UPP 32 29’3% 12 26’7% 27 56’2% 

TRAUMÀTIQUES 36 33% 17 37’8% 14 29’2% 

VASCULARS 6 5’5% 1 2’2% 1 2’1% 

ALTRES CAUSES 35 32’1% 15 33’3% 6 12’5% 

 

Tal i com s’aprecia en els resultats, la causa més freqüents són les úlceres per pressió 

(UPP). Cal tenir en compte que,  dins d’aquest grup de ferides, nosaltres també hi 

incloem les cures preventives. Una cura preventiva pot anar des de la protecció d’un 

taló amb un apòsit corresponent a l’aplicació d’oli hiperoxigenat a una zona 

determinada del cos.  

 



 

 

Les ferides traumàtiques són la segona causa però estan en un percentatge molt similar a 

les UPP, les diferencia un 2%.   

Les ferides vasculars són les que han disminuït més, passem de 27 a 8. 

Cal remarcar que a la Caseta el percentatge d’UPP és el mes elevat. Això ho atribuïm a 

què en aquesta zona s’hi troben els residents més dependents i per tant amb menys 

mobilitat, més risc de desnutrició,....factors que ajuden al desenvolupament de les UPP.                                                                                                                              

LOCALITZACIÓ: 

Del total d’úlceres també ens hem de referir als llocs del cos on afecten.  

Parlarem de les diferents àrees del cos: Peus (fent referència a talons, dits i mal·lèols), EEII, 

Sacre (incloent coxis, natges, intergluti i malucs), Tòrax (incloent esquena, pit, dorsals,..) 

EESS (incloent mans i braços), Cap i Coll (incloent totes les zones) i Altres zones (incloent 

plecs mamaris i/o abdominals, genitals, engonals). 

A continuació us mostrem el percentatge total de la localització de les úlceres i que 

queda reflectit a la figura nº2. 

 36 a la zona dels Peus = 17’8% 

 39 a la zona de les EEII = 19’3% 

 45 a la zona del Sacre = 22’3% 

 4 a la zona del Tòrax = 1’9% 

 35 a la zona de les EESS = 17’3% 

 32 a la zona del Cap i Coll = 15’8% 

 11 a Altres zones = 5’4% 

 

 

 



 

Figura nº2 

 

A Lila:Peus / A Rosa:EEII / B Lila:Sacre / B Rosa:Tòrax / C Lila:EESS / C Rosa:Cap i Coll / D 

Lila:Altres Zones. 

 

Ara diferenciem aquest resultat segons la zona de l’Asil (Sala, Pl. Blanca i Caseta): 

 SALA (109) P.BLANCA (45) CASETA (48) 

 Nº % Nº % Nº % 

PEUS 24 22% 9 20% 3 6’2% 

EEII 21 19’3% 11 24’4% 7 14’5% 

SACRE 18 16’5% 4 8’9% 23 47’9% 

TÒRAX 4 3’7% 0 0% 0 0% 

EESS 21 19’3% 6 13’3% 8 16’7% 

CAP I COLL 14 12’8% 11 24’4% 7 14’6% 

ALTRES ZONES 7 6’4% 4 8’9% 0 0% 

 

Tal i com comprovem en els resultats obtinguts, la localització més afectada és el sacre, 

seguit de les EEII i seguit dels peus. En comparació amb l’any passat observem que: 

 El sacre continua sent la zona més afectada, fet que caldrà revisar.  

 L’ordre d’afectació a les diferents zones continua sent el mateix. 



 Com que el número total de ferides ha disminuït, conseqüentment passem de 

ferides al sacre de 61 a 45, a les EEII de 60 a 39 i als peus de 51 a 36 . 

 Cal remarcar que, a la Caseta la zona més afectada és el sacre (amb gairebé una 

50% d’afectació). Fet relacionat amb els factors de major dependència, grau de 

malnutrició, disminució important de la mobilitat, més hores al llit,....    

Cal recordar la importància de l’educació que fem sobre la prevenció de UPP tant en 

residents que estan enllitats com els que estan llevats, donant prioritat als enllitats. Tot el 

tema de canvis posturals, hidratació de la pell, ingesta hídrica, ús de pell de bé al llit, ús 

del lavabo, ús d’apòsits, ús de coixí d’aigua o aire, ús de matalàs d’aire al llit,... Això ha 

fet que, en els darrers anys, les UPP hagin disminuït. El personal cuidador està molt 

conscienciat gràcies a la formació que anem donant setmanalment. També cal 

remarcar la importància de l’educació que fem sobre la prevenció de lesions 

traumàtiques. Incloent aquí tot el tema de: mobilitzacions al llit, transferències de cadira, 

ús del lavabo,... 

DURACIÓ: 

A continuació, us mostrem el percentatge repartit en la curació fins a 30 dies, més de 30 

dies, més de 90 dies, que acabat l’any no s’han curat i que han sigut èxitus i no s’han 

guarit. Seguidament representat en la figura nº3. 

 Curació fins a 30 dies (117 úlceres)= 57’9% 

 Curació de més de 30 dies (33 úlceres)= 16’3% 

 Curació de més de 90 dies (10 úlceres)= 4’9% 

 Ferides i/o úlceres que un cop acabat l’any 2013 no s’han curat (22)= 10’9% 

 Èxitus que no s’han guarit les ferides i/o úlceres (20 úlceres)= 9’9% 

 

 

 

 

 

 

 



Figura nº3 

 

Ara diferenciem aquest resultat segons la zona de l’Asil (Sala, P.Blanca i Caseta): 

 SALA (109) P.BLANCA (45) CASETA (48) 

 Nº % Nº % Nº % 

- 30 DIES 62 56’9% 23 51’1% 32 66’7% 

+ 30 DIES 22 20’2% 7 15’5% 4 8’3% 

+ 90 DIES 5 4’6% 5 11’1% 0 0% 

ACABAT ANY 

NO GUARIDES 

10 9’2% 5 11’1% 7 14’6% 

ÈXITUS 10 9’2% 5 11’1% 5 10’4% 

 

Observant els resultats, el major nombre de cures duren menys de 30 dies. Seguit del més 

de 30 dies i seguit del més de 90 dies. En comparació a l’any passat observem que el 

percentatge de ferides que es curen en menys de 30 dies ha augmentat, i les que es 

curen en més de 30 i 90 dies han disminuït. 

Dins de les cures que un cop l’any no han estat guarides, hi ha reflectides cures que són 

cròniques, com per exemple la neteja de la pròtesi ocular o cura d’una ostomia o bé 

persones amb alt risc d’UPP en què fem cures de prevenció. També poden ser ferides 

que portem temps curant i no hem aconseguit la seva curació (i que haurem de revisar si 

el tractament és o no el correcte) o bé ferides que han aparegut el desembre i que per 

tant el marge de curació és molt petit. 



Cal tenir present que, en alguns casos, les situacions terminals dels pacients enllitats fa 

que apliquem mesures de prevenció que també queden reflectides en aquest apartat. 

 

OBJECTIUS. 

Resumint les dades anteriors i establint uns objectius, ens podríem plantejar: 

 Cal continuar formant el personal cuidador en la prevenció d’UPP i d’úlceres 

traumàtiques.  

 Cal continuar amb l’educació que fem sobre la prevenció d’UPP tant en residents 

que estan enllitats com els que estan llevats, donant prioritat als enllitats. Tot el 

tema de mesures preventives: canvis posturals, hidratació de la pell, ingesta 

hídrica, ús de pell de bé al llit, ús del lavabo, ús d’apòsits, ús de coixí d’aigua o aire, 

ús de matalàs d’aire al llit,...El personal cuidador està molt conscienciat gràcies a la 

formació que anem donant setmanalment.  

 Cal continuar amb l’educació que fem sobre la prevenció de lesions traumàtiques. 

Incloent aquí tot el tema de: mobilitzacions al llit, transferències de cadira, ús del 

lavabo,... 

 Cal conscienciar al personal treballador, veient els resultats obtinguts, de les UPP, ja 

que són la primera causa de ferida. Per part d’infermeria insistirem més en aquest 

tema en les sessions clíniques setmanals. I si és necessari, augmentarem la formació 

en les sessions clíniques.  

 Cal continuar formant el personal cuidador en com actuar davant l’aparició d’una 

úlcera. Ensenyar el material bàsic per fer una cura. Desprès la infermera ja ho 

supervisarà. 

 Cal continuar fent un registre d’úlceres exhaustiu, diari i personalitzat per el bon 

seguiment. 

 Cal continuar treballant des de infermeria per escurçar al màxim el temps de 

curació de les úlceres. Tot i que, tenint presents els resultats, el màxim de ferides es 

guareixen abans d’un mes. 

 Per part d’infermeria, iniciarem cursos de formació per profunditzar sobre el tema 

de ferides. Intentarem aplicar la informació apresa en la nostra actuació diària.  

 

 

 



 

ALIMENTACIÓ I DIETES ESPECIALS 

 

En el nostre centre tenim persones amb necessitats especials en lo relacionat amb 

l’alimentació. Un aspecte  és la consistència dels aliments i altre és el contingut de la 

dieta en funció de certes malalties o al·lèrgies. 

Tenim cinc grups diferents, són els següents: 

1. Un grup són les persones que per els seus problemes de deglució 

no poden menjar sencer i necessiten menjar triturat. Són un grup molt important i 

actualment són un total de 20 persones. 

El menjar d’aquestes persones es prepara amb el mateix contingut que el menjar de 

consistència normal, i als líquids s’afegeix espassant. 

En alguns casos, segons el menú, alguns residents poden menjar el menjar sencer, ben 

aixafat. En aquests casos ho fem així per que pugin gaudir més dels àpats. 

 

Triturat/Sencer

Triturat Sencer

 

 

 

1. El segon grup el formen els diabètics, del qual tenim 21 residents 

i 5 CD, o sigui un total de 26, un 17,5%. 

El menú és bàsicament el mateix, només es tenen en compte les racions, se’ls hi dóna pa 

integral, que els hi permet controlar millor les seves glicèmies i els donem sacarina per 

ensucrar. 



Diabètics

Diabèics Normals

 

 

2. El tercer grup el formen les persones que són intolerants a la 

lactosa, del qual tenim 7 residents i 1 CD, un total de 8.  

En aquests casos  es substitueix  la llet i el iogurt normal per sense lactosa. El plats que 

tenen formatge se’ls hi treu, i els àpats que tenen beixamel, se’ls hi dóna sense, si és 

possible. Si és necessari es substitueix el plat. 

 

I. Lactosa

I. Lactosa Normal

  

 

3. En quart lloc tenim les al·lèrgies alimentaries. Tenim poques, una 

persona té al·lèrgia a la xocolata, el plàtan i als fruits secs i un altre al·lèrgia a les 

maduixes. 

En aquests casos se’ls hi treuen els plats que hi tenen aquest aliment i es substitueix per 

altre opció. 

 



4. En cinquè lloc estan les persones que no poden beure alcohol. 

Tenim 1 residents i 1 CD. Això s’ha de tenir en compte els diumenges i festius, 

que s’acostuma donar  una mica de vi o cava amb els àpats del dinar o del 

sopar.  

 

REGISTRE DE CAIGUDES 

 

Una vegada l’ampliació de places s’ha establert I tot el personal I sales organitzant, cal 

valorar si tot això s’ha traduït en millores en la prevenció de caigudes. 

Segons la Societat espanyola de Geriatria I Gerontologia, més de 1400 persones majors 

de 65 anys moren cada any a causa de les caigudes a l’estat espanyol. Aquest nombre 

és més gran, per exemple, que el de persones que van morir el 2013 a causa d’accidents 

de transit en vies interurbanes que van sumar 1.128 víctimes, segons la DGT. 

Per tant, es pot considerar que o bé la caiguda o indirectament les conseqüències 

d’aquesta, són un tema de salut molt important, I més important encara perquè sovint es 

subestima el problema, quan hi ha possibilitats de prevenció. 

Segons l’evolució del nombre de caigudes per any: 

 

Malgrat l’augment de places, hem aconseguit no augmentar el nombre total de 

caigudes, sent aquest any de 173. 

 

 

 



 

Segons la distribució per mesos: 

0

10

20

CAIGUDES PER MES

 

S’observa que els mesos on hi va haver més caigudes al 2014 van ser l’octubre I al juny, 

que no coincideix amb aquest any. 

La mitja de caigudes per mes ha estat de 14,41, pràcticament igual que l’any passat. 

Segons la franja horària: 

 

Es manté a grans trets la proporció.  

Lloc de les caigudes: 

 

 



 

Es manté l’habitació com a lloc més freqüent de les caigudes, el què fa pensar que per 

una part, algunes coincideixen amb la nit, que és on es sumen tant la presa de 

medicació per dormir com la incontinència com a factors predisponents. I per una altre 

part, el fet que persones amb un cert grau d’autonomia pugen durant el dia a 

l’habitació sols, fora de l’ampar del personal. 

Segons la raó de les caigudes, la relliscada I el desequilibri continuen sent els principals 

motius de les caigudes, fet que coincideix amb la majoria d’estudis. Tant sols això ja 

justifica l’increment de fisioteràpia de prevenció, el fet d’estimular la deambulació amb 

el personal cuidador I evitar dies d’allitament sense una causa justificada. 

 

Tipus de lesions: 

 

Aquí si que cal destacar que en tot l’any 2015 no hi ha hagut cap fractura de fèmur. Tant 

sols en una cas una fractura de tíbia I peroné I una persona amb fissura de costelles. Per 

tant, remarquem que l’activitat a nivell de prevenció I valoració ràpida de l’equip 

d’infermeria ha resultat efectiu! 

I finalment, el número total de caigudes per persona: 

 

 



 

Això significa que la majoria de persones només cauen una vegada, en canvi, que el risc 

que la persona que cau 3 o més vegades, en caigui moltes més, és alt, pel que cal tenir 

atenció especial en aquestes persones I aplicar mesures de prevenció adequades. 

Quan a les causes: 

 

 Coincideix amb cada any I amb la majoria d’estudis el desequilibri, la relliscada I 

entrebancada, el què ens fa pensar amb la fragilitat de les persones cuidades, que cal 

tenir més cura de mantenir els terres secs I les instal·lacions I habitacions lliures 

d’entrebancs. També cal destacar el fet que augmenti el nombre de caigudes al seure 

fora del seient, pel que cal insistir en la utilització dels frens de les cadires I la importància 

que els seients siguin segurs I forts. 

Finalment, destaquem com a objectius per a l’any 2016: 

-Continuar informant al personal dels resultats de l’any 2015 per encoratjar per la tasca 

ben realitzada. 

-Continuar formant al personal en la importància en la prevenció I el registre, així com del 

seguiment de les caigudes. 

-Que cal dedicar més atenció a les persones especialment fràgils. 

-Cal posar especial cura en els espais reduïts per mantenir-los endreçats, nets i amb els 

terres humits, per ser especialment sensibles a produir caigudes. 

-Mentalitzar sobre la importància de mantenir al màxim la mobilitat de les persones, per 

alentir el deteriorament. 
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3.- ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES i/o LÚDIQUES             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PSICOLOGIA 

L’equip tècnic que planifiquem i duem a terme les activitats terapèutiques a l’Asil 

Hospital de La Garriga està format per la psicòloga, una educadora social, una 

terapeuta ocupacional, dos fisioterapeutes i un animador. Tots els professionals treballem 

conjuntament i organitzem les activitats amb l’objectiu de satisfer les necessitats 

emocionals, cognitives, físiques i socials dels nostres residents i usuaris de Centre de dia.  

Des de l’àrea de psicologia i dins la  perspectiva teòrica de l’atenció centrada en la 

persona, enfoquem la nostra tasca en l’àmbit de les relacions, l’ocupació, el 

manteniment de les capacitats  i el benestar psicològic dels nostres residents i usuaris. 

Posant èmfasis en la perspectiva de les persones que pateixen demència i fomentant 

una psicologia social de suport amb el compromís de millorar la seva qualitat de vida. 

   La psicòloga de l’Asil s’encarrega de la coordinació, planificació i intervenció en el 

programa d’activitats terapèutiques amb la resta de l’equip. Així com de la coordinació i 

atenció al voluntariat, les tutories  d’estudiants en pràctiques i la prevenció de riscos. 

 

  Atenció als usuaris i famílies. 

- Els acompanyem, assessorant i donant suport emocional.   

- Facilitem el manteniment de les relacions dels residents amb les seves famílies i  l’entorn.   

 - Fomentem la integració i la participació, tant de les famílies com dels usuaris, a la vida 

del centre.  

- Intervencions destinades als usuaris.  

 Dins del primer mes fem la primera valoració + test MEC i GDS i elaborem amb la resta 

de l’equip els PIAI’S. El seguiment i  la següent valoració es fa amb periodicitat anual, o  si 

és detecta la necessitat,  a fi d’objectivar les possibles   modificacions a nivell cognitiu i 

adaptar el pla terapèutic. 

-  Intervencions destinades a les famílies. 

 Entrevistes concertades a petició de les famílies i/o dels residents. Atenció al dol, 

compartint l’experiència emocional de les famílies que aquest 2015 han passat per 



aquest procés, proporcionant la tranquil·litat necessària per afavorir el fet que pacients i 

familiars es puguin acomiadar i expressar els seus sentiments. 

      

ACTIVITATS I TALLERS  

Amb l’objectiu de cobrir les necessitats cognitives i psicosocials de residents i usuaris de 

Centre de dia durant l’any 2015 hem dut a terme diversos tallers als espais de l’Asil . 

Alguns han sigut en grup per afavorir les relacions interpersonals i altres de manera 

individualitzada, personalitzats i flexibles, adaptats al grau de deteriorament cognitiu i la 

resposta de la persona. Les activitats  s’adeqüen a les  seves preferències i capacitats  

per aconseguir una activitat i atenció mantingudes. Afavorint en un ambient distes i 

relaxat les interaccions, evitant la frustració i les relacions negatives.  

Fem servir tècniques com la validació personal  i el reforç positiu per facilitar la 

comunicació i motivar la participació dels usuaris. 

 

Activitats a  La  Caseta 

 

ACTIVITATS A LA CASETA 

Les activitats van dirigides a residents amb demències en fases molt avançades. 

La discapacitat associada a la demència afecta la memòria, la capacitat de 

comprendre i usar el llenguatge parlat i escrit i la capacitat de percebre el mon, 

planificar accions o d’interactuar amb l’ambient des d’un punt de vista més adaptatiu. 



Amb l’objectiu d’ajudar a superar la confusió i la desorientació hem dut a terme un recull 

d’activitats a La Caseta  intentant sempre millorar a les persones globalment en tota la 

seva dimensió humana. 

  Hem treballat amb les AVD com a teràpia i l’Orientació a la Realitat tots els dies de la 

setmana. Estimulant als residents per millorar  la percepció  de la seva  situació   en el 

temps i l’espai.  

L’objectiu és que tornin a aprendre dades d’ells mateixos i el seu entorn, que superin les 

seves limitacions i incrementin la seva autonomia. Tots els treballadors estan 

compromesos  i col·laboren facilitant el suport i els elements necessaris per ajudar-los a 

situar-se en la realitat.  

 Els dimarts a la tarda amb la educadora social fem el Taller de estimulació sensorial on 

treballem tots els sentits amb essències, sons, músiques, llums de colors, materials de 

diferents formes i textures,  etc. 

Els dimecres Taller reminiscències de manera individual o grupal, l’activitat consisteix en el  

record sistemàtic de memòries antigues: records de fets personals en tota la seva 

amplitud, integrant el record d’olors, sorolls, imatges de manera individual i 

personalitzada i, en grup les  cançons i els jocs. L’objectiu final és l’estimulació de la 

pròpia identitat. 

% Participació     

             

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PLANTA BLANCA 

 Les activitats i tallers  de la planta blanca van dirigits 

a la  recuperació  i/o manteniment de les capacitats  

de persones amb estadis de demència moderada-

greu. Hem realitzat les activitats utilitzant  diferents 

estratègies amb l’objectiu d’optimitzar el rendiment 

cognitiu i funcional d’aquests residents i usuaris,  

aconseguint una millora en la seva qualitat de vida. . 

Les activitats han estat adequades a les  seves 

capacitats i necessitats per aconseguir la motivació  

i l’atenció necessària. 

 Els dilluns i els dimecres al matí fem els tallers d’estimulació cognitiva. És realitzant  en 

grups reduïts o de manera individual segons les necessitats dels participants, es treballa el 

llenguatge, l’atenció, la concentració, la memòria semàntica i la memòria a curt i llarg 

termini, mitjançant la presentació d'estímuls visuals, verbals, tactils i auditius 

 Afavorint el manteniment dels records, amb estímuls d’alt contingut  emocional amb 

l’objectiu de millorar l'autoestima, l'auto concepte i l'estat anímic. Minimitzant l'estrès i 

millorant la qualitat de vida dels residents i usuaris. 

Els dimarts fem  la sortida urbana. 

Els dijous a la tarda fem un taller d’Orientació a la Realitat . Fem servir diferents materials i 

tècniques, segons les necessitats i/o preferències dels participants. 

 

         



 

 

     Residents i usuaris realitzant activitats a la planta blanca.   

 

 

 

 

 



 

EDUCACIÓ SOCIAL 

La intervenció des de l’àrea de l’educació social  a l’Asil Hospital aquest 2015 l’hem 

centrat en el manteniment de les capacitats cognitives dels resident i la promoció del 

seu benestar emocional i social, per tal de promoure una millor qualitat de vida i una 

plena participació en la vida diària del centre.  L’educadora social actua en la persona 

mitjançant el grup, a partir de quatre pilars bàsics:  

1. Atenció a la persona segons les capacitats, les habilitats, les  destreses i els desitjos per 

fonamentar el seu benestar general i facilitar la seva relació grupal.  

2. L'entorn immediat com a element potenciador de les relacions interpersonals i com a 

facilitador de l'adaptació de la persona gran al centre.  

3. L'activació social i comunitària. La promoció de la participació de la persona dins de 

la població per mantenir la seva socialització i integració.  

4. La participació coordinada amb altres professionals de l'equip interdisciplinari del 

centre 

 

Mitjançant els diferents tallers proposats des de l’àrea de l’educació social es busca: 

→ Millorar l’estat de benestar de les persones en l’àmbit geriàtric. 

→ Millorar la qualitat de vida dels usuaris. 

→ Mantenir o millorar les habilitats cognitives i funcionals. 

→ Millorar l’autonomia personal. 

→ Augmentar el nivell d’autoestima. 

→ Col·laborar en la preparació de festes. 

→ Relacionar-se de forma positiva amb la resta dels usuaris. 

→ Divertir-se i distreure’s. 

→ Prevenir les limitacions pròpies de l’edat de cada usuari. 

→ Potenciar les habilitats socials de l’usuari per tal de treballar en grup. 

→ Facilitar l’adaptació dels nous residents al centre i la seva integració amb la resta 

del grup. 

 



TALLERS. 

Taller de cuina 

Continguts: 

El taller de cuina és una eina per 

treballar  els diferents tipus de 

memòria. La memòria biogràfica dels 

residents es veu estimulada pels 

records de cada festivitat. Es una 

oportunitat ideal per parlar de diversos 

temes com el menjar, la família, la infància, les tasques que duien a terme a casa seva, 

les seves preferències pel que fa al menjar, etc. A més, permet treballar la motricitat fina 

d'una manera original, sortint així de la rutina i estimulant que l'activitat agafi un caire 

lúdic  on els residents gaudeixin d'una activitat diferent.  Aquest taller de cuina l’hem dut 

a terme un cop al mes. La cuina permet, treballar de manera molt especial el treball en 

equip, la cooperació, i les habilitat socials del resident.  

Objectius: 

 Afavorir la socialització dels residents, la col·laboració i el treball en equip. 

 Treballar les festes i celebracions tradicionals en la seva vessant gastronòmica.  

 Estimular  els diferents tipus de memòria.  

 Treballar la motricitat fina mitjançant activitats de la vida diària com el fet 

d'elaborar una recepta.  

 Estimular  i entrenar l'atenció en una tasca relativament llarga.  

            % de participació 

 



 

 

Taller de roba 

Continguts: 

Aquest bloc temàtic consisteix en la creació d’un espai paral·lel a les activitats ordinàries 

per a tots aquells residents que tenen l’ interès de realitzar una activitat que han realitzat 

al llarg de la seva vida personal o laboral.  

Objectius: 

 Treballar la psicomotricitat fina mitjançant un taller de costura. 

 Crear un espai en el qual les persones interessades es puguin socialitzar i compartir 

una afició en comú. 

 

Metodologia: 

Dos cops per setmana, realitzem activitats de costura. Els treballs realitzats pels avis els 

hem destinat a la tómbola anual de l’Asil. 

% de participació  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de creativitat 

Aquest taller el realitzem per afavorir la relació 

grupal entre els residents, millorar funcions 

físiques com psicomotricitat fina, coordinació 

oculomanual, etc. 

Objectius:  

→ Millorar la relació entre residents. 

→ Afavorir la creació d’un grup homogeni. 

→ Millorar psicomotricitat fina. 

→ Crear un vincle emocional resident-centre. 

 

Metodologia: Aquest taller es realitza  tres cops per setmana. Abans de començar un 

projecte en aquest taller es demana l’opinió als residents, per observar la motivació i l’ 

interès que l’activitat desperta en ells. A continuació es realitza el taller intentant que la 

participació sigui la màxima possible;  



Recursos materials: Material de manualitats fungible: làmines per dibuixar, llapis de colors, 

cola, tisores, retoladors, pintures acríliques, pinzells,  a mes a més intentarem utilitzar 

material reciclat. 

          % Participació 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller intergeneracional (SEK) 

Aquest taller l’hem realitzat tres cops per 

setmana amb els alumnes del SEK. El 

taller  intergeneracional és un espai on 

residents i joves poden compartir 

experiències enriquidores mitjançant el 

joc. Les persones grans ensenyen als 

joves  els jocs de la seva infantesa i al 

mateix temps reforcem les habilitats 

socials i comunicatives.  

Objectius 

 Potenciar les habilitats comunicatives. 

 Potenciar les habilitats socials. 

 Mantenir les capacitats cognitives 

 Millorar les relacions intergeneracionals. 

 Millorar la visió del rol de les persones grans. 

 



 

%  Participació mitjana mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller d’estimulació cognitiva individual i grupal 

L'estimulació cognitiva, engloba totes aquelles activitats que es dirigeixen a millorar el 

funcionament cognitiu general (memòria, llenguatge, atenció, concentració, 

raonament, abstracció, operacions aritmètiques i praxis) per mitjà de programes 

d'estimulació. Aquest taller consisteix en estimular i mantenir el funcionament cognitiu i 

disminuir la dependència dels residents. El més important és treballar sobre capacitats 

residuals (les que encara es conserven de la persona i no les que s'han perdut, el que es 

vol és evitar la frustració del malalt). Tot això ha contribuït a millorar la vida diària dels 

residents. 

Objectius: 

→  Evitar el deteriorament cognitiu 

→ Augmentar, millorar i/o recuperar les funcions cognitives. 

→ Augmentar, millorar i/o recuperar la capacitat de raonament. 

→ Augmentar, millorar i/o recuperar la capacitat de realitzar operacions aritmètiques. 

→ Augmentar, millorar i/o recuperar la capacitat de concentració. 

→ Augmentar, millorar i/o recuperar la realització de praxis. 

 



 

Estimulació cognitiva individual 

Es realitza el taller d’estimulació cognitiva individual dos cops per setmana a la Sala Nova 

a càrrec de l’educadora social i psicòloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Nova 2 cops per setmana. 

%Participació  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estimulació cognitiva grupal 

Sala Nova 1 cop per setmana 

%Participació  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Blanca 2 cops per setmana 

%Participació  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tallers  TIC 

Al centre disposem de dos ordinadors per a que els residents s’apropin a les noves 

tecnologies.  Els usuaris treballen de manera autònoma  o  amb supervisió dels tècnics. 

Participen un 10% dels residents. 

 

 

 

BINGO 

L’activitat de Bingo l’hem realitzat dos cops per setmana. Amb aquest joc es pretén 

augmentar la socialització dels residents, mentre s'estimula components cognitius i físics. 

Objectius;  

→  Potenciar la memòria a curt termini. 

→ Augmentar la sociabilitat. 

→ Mantenir l'atenció. 

→ Millorar la concentració. 

→ Treballar la motricitat fina. 

 

Recursos materials: Cartrons, fitxes  per marcar-los i regals per donar. 



 

 

 % Participació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taller de Cant 

Aquest taller s’ha realitzat un cop a la setmana juntament amb la Psicòloga. 

Objectius;  

→  Potenciar la memòria. 

→ Mantenir l'atenció. 



→ Millorar la concentració. 

→ Treballar les capacitats lectores dels residents 

→ Treballar el ritme. 

→ Millorar l’estat d’ànim. 

 

Recursos materials:  Lletres de les cançons, PEN amb música, instruments musicals.  

 

%Participació mitjana setmanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller d’estimulació multisensorial  

 

Aquest taller es realitza dos cops per setmana a la Caseta, on trobem els residents amb 

un deteriorament més elevat i un alt grau de dependència. Aquest taller el realitzen la 

psicòloga i l’educadora social del centre. 

Estimulació  del processament perceptiu i sensorial  

Objectius: 

 Estimular i mantenir les capacitats d’atenció. 



 Discriminar formes, colors i  mides mitjançant la vista.  

 Estimular el sentit del tacte. 

 Estimular l’audició. 

 

Metodologia: 

Realitzem activitats que treballen la discriminació i reconeixement visual, tàctil i auditiu, 

com la classificació categorial, la descripció de característiques, la identificació de sons, 

etc.  

Aquesta estimulació de caire sensorial  permet despertar els sentits més  primaris de la 

persona. La seva estimulació provoca un estat  perceptiu que  afavoreix un augment 

de l’atenció i de la consciencia. 

Diversos treballs sobre 

l’estimulació sensorial amb gent 

gran, que pateix un alt grau de 

deteriorament cognitiu, avalen la 

seva influència sobre la relaxació, 

la influencia en la disminució de 

les alteracions de conducta, 

l’increment del nivell d’atenció, l' 

augment de les vocalitzacions i un 

increment del contacte visual i 

corporal amb la persona que realitza l’estimulació.  

 

Per treballar el tacte s’utilitzarà:  

 El ruixat (de diferents materials com per exemple llegums, papers, sorra, etc.)  

 El contacte amb plomes. 

 El contacte amb objectes freds i/o calents. 

 El contacte amb objectes  suaus i/o aspres. 

 El massatge amb l'aplicació d'alguna crema, oli  o llet corporal amb olor, 

que estimuli altres sentits com per exemple l'olfacte.  

 



 Per estimular el sentit de la vista hem utilitzat: 

 Colors 

  Llums 

  Imatges  

  Objectes amb moviment.  

.  

 

%Participació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortida Urbana 

Aquesta activitat l’hem dirigit els tècnics del centre, s’ha realitzat dos dies a la setmana, 

els dimarts surten la psicòloga i l’educadora social amb els residents de la sala blanca. El 

fisioterapeuta i la terapeuta ocupacional realitzen la sortida urbana amb els residents de 

la sala gran els dijous pel matí. 

 Objectius:   

→ Promoure un augment de l’activitat física. 

→ Socialitzar amb l’entorn 

→ Augmentar la relació amb els altres residents del centre. 

→ Afavorir l’orientació temporal i espacial. 



 

Metodologia: Sortim del centre per donar un passeig d’una hora. (depenent del clima) 

en el qual passegem una estona i ens aturem a descansar a la plaça del poble. 

Recursos humans: Mínim hi hauran d’anar dues persones responsables i un voluntari per 

cada usuari amb cadira de rodes. 

 

 

%Participació 



 

Cineforum 

Aquesta activitat està a càrrec de l’animador sociocultural. És una activitat en que es 

fomenta la capacitat d'atenció i concentració dels residents d'una forma divertida i 

amena, a més es treballa la memòria, incitant-los a recordar la pel·lícula de la sessió 

anterior. 

Objectius;  

→ Potenciar la memòria a curt i llarg termini. 

→ Augmentar la sociabilitat. 

→ Mantenir l'atenció. 

→ Millorar la concentració. 

 

Metodologia: Un dia a la setmana es triarà una pel·lícula i es posa en la pantalla el 

projector, un cop finalitzada la pel·lícula es comenta quina part els hi ha agradat més, si 

s'esperaven el final... què no han entès, recordar l’argument, els personatges, banda 

sonora, etc. és interessant que tinguin algun component històric, cine espanyol de la 

seva època, i pel·lícules amb alguna trama que pugui donar lloc a comentaris desprès 

de la visualització. 

%Participació  

 



 

 

Jocs de taula 

Aquesta activitat s’ha dut a terme dos cops per setmana a la Sala Nova.  

 

Objectius 

 Millora la mobilitat i l’agilitat. Els jocs que exigeixen coordinar moviments, moure 

articulacions o fer estiraments contribueixen a mantenir les habilitats sensorials i 

motores.  

 

 Exercita les habilitats cognitives: demanen atenció i concentració, contribueixen a 

activar  la memòria. 

 

 Potencia el contacte social i la comunicació: fomenta les relacions socials i la 

comunicació, alhora que estimula la satisfacció emocional i la seguretat.  

 

%Participació  

 

 

 

 

ACTIVITATS PUNTUALS 

Lectura en veu alta: Mensual Col·laboració amb la Biblioteca Municipal 

 

Ball mensual 

 

 

 



 

 TERÀPIA OCUPACIONAL  

 

La intervenció des de Teràpia Ocupacional es centrarà en l´avaluació de les capacitats 

funcionals i en el posterior manteniment i/o recuperació de la mateixa. 

El terapeuta completarà una valoració global detallada de la situació funcional del 

pacient en termes del què pot fer i en quina mitjana ho efectua, desenvolupant a l´arrel 

d´aquesta valoració el pla inicial de manteniment entorn a totes les activitats de la vida 

diària(AVD)(automanteniment, treball i oci). 

El Terapeuta Ocupacional utilitza l'activitat amb propòsit i l'entorn per a ajudar la persona 

a adquirir el coneixement, les destreses i actituds necessàries per a desenvolupar les 

tasques quotidianes requerides i aconseguir el màxim d'autonomia i integració. 

 

Tallers  ocupacionals: 

TRACTAMENT INDIVIDUAL 

FUNDEMENTACIÓ 

Treballarem les mancances físiques, psíquiques i socials per aconseguir la màxima 

autonomia en les activitats de la vida diària. 

Treballant els següents ítems: 

 -components sensomotors; tàctil, propioceptiu, vestibular, visual-auditiu, gustatiu-

olfactiu, estereognòsia, nociocepció, esquema corporal, constància de la forma, 

discriminació dreta/Esquerra, posició en l´espai. 

 -Neuromuscular; reflexes, amplitud de moviment, to muscular, força, control 

postural, alineació postural. 

 -Motor; to muscular, coordinació motora fina, coordinació motora gruixuda, crear 

la línia mitja, integració bilateral, praxis, integració viso-motora, control oral-motor. 

 Integració cognitiva; comprensió, expressió, memòria recent, atenció, orientació 

temporal, orientació espaial, reconeixement, temps d´atenció, iniciació de l´activitat, 

terminació de l´activitat, memòria a llarg plaç. 



OBJECTIUS 

-Aconseguir màxima autonomia en AVD Bàsiques. 

-Mantenir capacitats residuals. 

METODOLOGIA 

Aquests tractaments es portaran a nivell individual a través de tractaments amb parafina 

i massatge passiu de les mans, exercicis de perffeti d´extremitat superior, estimulació 

cognitiva individual, treball de praxis, estimulació basal. 

TEMPORALITZACIÓ 

5 dies a la setmana a la Sala , 2 dies a la caseta i 2 dies a planta blanca. 

Tots aquests ítems també es treballaran en els següents tallers.  

 

PSICOMOTRICITAT 

FUNDEMENTACIÓ 

L´activitat física facilita l´expressió i comunicació del llenguatge corporal, millora el 

coneixement i la identitat personal i afavoreix la relació amb l´espai, també pot trencar-

se el cercle característic del pacient amb demència compost per: desubicació-confusió-

empitjorament. 

Utilitzarem la psicomotricitat per treballar l´esquema corporal aquest és la 

representació mental de les part del cos. El reconeixement de les relacions espaials entre 

els diferents segments corporals és crucial en tot moviment. Les alteracions de  l´esquema 

corporal afecten a l´execució del moviment voluntari i la qualitat del desenvolupament 

de la tasca. 

Ens ajudarà pel dèficit de discriminació dreta/esquerre de les parts simètriques del cos. 

OBJECTIUS 

 

-Mantenir i/o aconseguir mobilitat activa per part de l’usuari. 

-Mantenir i/o integrar l´esquema corporal de l´usuari. 

 



METODOLOGIA 

 

Els tallers de psicomotricitat constaran d´exercicis adaptats a moviments lents i 

repetits amb pilotes, objectes... 

Utilitzarem la pantomima i alhora la imitació. 

Jocs geomètrics de les parts del cos. 

Identificació de les parts del cos. 

Denominació de les parts externes 

del cos. 

Diferenciació dreta-esquerre, amunt, 

avall. 

 

TEMPORALITZACIÓ 

3 cops a la setmana.(sala) 

1 cop a la setmana (planta blanca). 

Aquest taller es realitza conjuntament amb el fisioterapeuta a la Sala i a la Planta blanca. 

 

TALLER D´ORIENTACIÓ A LA  REALITAT 24HORES 

FUNDEMENTACIÓ 

 

L’orientació a la realitat és una forma d’ajudar a superar els problemes de 

memòria a curt i a mig plaç i estimular els  components cognitius. 

Es basa en la idea de que la repetició de la informació de caràcter bàsic pot disminuir la 

desorientació a la vegada que reforçar l’aprenentatge. 

L’entorn s’ha de modificar per oferir continues indicacions orientatives: grans rellotges, 

calendaris visibles, cartells , fotos cartells a les taules per menjar. 

 

OBJECTIUS 

 



-Tractar i superar la confusió i desorientació i incrementar l’autonomia personal. 

-Mantenir la vinculació amb l’entorn. 

 

METODOLOGIA 

 

L´ encarregat de fer els senyals ambientals serà la terapeuta ocupacional . Serà una 

tasca continua, recordant i senyalant als usuaris les adaptacions visuals. Es farà el mateix 

en festes senyalades.  

 

TEMPORALITZACIÓ 

-24Hores. 

Es portarà a terme a la Sala, a la Planta blanca i a la caseta, conjuntament amb 

l´educadora social i la psicòloga. 

 

ESTIMULACIÓ COGNITIVA 

FUNDEMENTACIÓ 

L´ estimulació cognitiva engloba totes aquelles activitats dirigides a estimular i 

mantenir les capacitats  cognitives existents. L´ atenció, la memòria, el llenguatge, les 

funcions executives són, entre altres processos mentals, susceptibles de ser estimulats i 

potenciats mitjançant tècniques d´estimulació cognitiva. 

És necessari establir les pautes d´estimulació adequada en cada cas. Es tracta 

d´aconseguir resultats positius i treballar aquelles àrees on es pot aconseguir certa millora 

o manteniment, sense incidir en un error que sol ser comú: estimular a cert nivell de 

capacitats que per la pròpia patologia podrien està deteriorades. Llavors es 

contraproduent ja que el que es potencia és el fracàs i a la consegüent frustració de la 

persona. Per aquest motiu és crucial l’avaluació inicial i continuada del pacient.  

 

 

 OBJECTIUS 

-Mantenir les capacitats residuals. 



-Preservar la memòria retrògrada i la recent. 

 

METODOLOGIA 

Tasques que impliquem: lectoescriptura, càlcul numèric, reconeixement de sons i 

música, imatges, objectes-formes a través del tacte, llenguatge, memòria (recent, 

autobiogràfica..), atenció – concentració, raonament abstracte, copia de dibuixos, 

manualitats, arts plàstiques. 

 

TEMPORALITZACIÓ 

A diari a la Sala, a planta blanca i a la caseta, a nivell grupal i/o individual. 

 

TALLER DE CREATIVITAT 

 FUNDEMENTACIÓ 

 L’artteràpia és un acompanyament terapèutic de les persones amb dificultats 

psicològiques, físiques i socials a través de les seves produccions artístiques  (obres 

plàstiques, sonores, teatrals, literàries, dansades…) treball que permet al pacient recrear-

se a si mateix. 

Apunta a trobar “allò creatiu” potencial de modificació a través del llenguatge creatiu-

artístic; trobant “allò creatiu” en el procés terapèutic. 

 

OBJECTIUS 

-Potenciar tots aquells ítems relacionats amb el funcionament motriu de l´extremitat 

superior. 

-Buscar la volició interna del pacient evitant la frustració. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Es realitzaran tallers de manualitats on s´hi engloben diferents  materials i textures (fang, 

fusta, pintura, colors, guix…) I tècniques (retallar, enganxar…). 



Els tallers aniran relacionats amb els monogràfics d´estacions i festes. Adaptarem a cada 

resident el material a utilitzar i tècnica. 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 

A diari a la sala i a planta blanca a diari a nivell grupal. 

 

ENTRENAMENT ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA 

 

FUNDEMENTACIÓ 

 

Mantindrem dins la capacitat de cada pacient la màxima autonomia en els ítems que 

intervenen en les AVD bàsiques(higiene, alimentació, vestit). 

OBJECTIUS 

-Mantenir la màxima autonomia en AVDB i AVDI. 

 

METODOLOGIA 

Entrenament de les activitats, a l´habitació, al menjador i a la sala, en el cas que calgui 

farem adaptacions o la instauració d´una ajuda tècnica i el seu entrenament. 

Manteniment de la CR, bastó, crossa… 

Aquestes ajudes tècniques estaran apuntades en un registre. 

 

TEMPORALITZACIÓ 

Cada dia a la Sala, a la planta blanca i a la caseta. 

 

TALLER D´OCI 

FUNDEMENTACIÓ 

L´oci és important quan parlem de gent gran ja que la major part del temps es considera 

de lleure. Totes aquestes activitats impliquen una major motivació pel pacient i distracció 



per ocupar el temps. També fonamentem la socialització i les habilitats socials i així una 

puja d´autoestima. 

OBJECTIUS 

-Fomentar la motivació del pacient. 

-Promocionar el temps de lleure . 

-Potenciar les habilitats socials. 

 

METODOLOGIA 

Un cop per setmana els alumnes del col·legi SEK  venen durant una hora a fer jocs de 

taula amb els residents, el cap de setmana divendres, dissabte i diumenge es juga al 

bingo i també hi ha cinema. 

Els nois de l´EME (escola municipal d’educació) de la garriga fan practiques a l´asil i ens 

ajuden 4 dies a la setmana així interaccionen amb els residents hi ha un intercanvi de 

recursos i un aprenentatge d´habilitats socials. 

Entre setmana els residents que vulguin també poden jugar a domino parxís… 

Totes les festes significatives inclòs la sortida urbana del dijous on es va a fer el cafè al bar 

del poble es consideren activitats d´oci: 

Gener-Visita dels reis d´orient 

Febrer-Carnaval, festa i decoració temàtica. 

Març- La tómbola; els regals els fan els residents al taller de roba de dijous tarda amb 

l´animadora).Monogràfic Primavera. 

Abril-Paradeta de Sant Jordi 

Maig-Dinar de l´Hospitalitat de Lourdes 

Juny-Festa  de Corpus. Monogràfic Estiu. 

Juliol-Sortida a la Platja 

Setembre-Monogràfic Tardor 

Octubre- La castanyada 



Novembre- Els Pastorets de l´asil, els residents són els protagonistes. Monogràfic hivern. 

Desembre-Actes de Nadal I decoració de la residencia. 

 

TEMPORALITZACIÓ 

-A diari inclòs caps de setmana a la Sala a la Caseta i a la Planta Blanca. 

Aquestes tasques es realitzen per part de l´educadora social, cuidadores,  la psicòloga, 

el fisioterapeuta  i la terapeuta ocupacional. 

  

ESTIMULACIÓ BASAL 

-FUNDEMENTACIÓ 

L’estimulació basal no és una teràpia ni un mètode de tractament, sinó és una acció 

comunicativa que s’ofereix a la persona amb discapacitat. És eficaç amb situacions 

d’alteracions de la consciencia de identitat com és amb les demències. Per altre banda, 

la comunicació amb persones amb demència també sol estar alterada, i segons la EB 

comunicar és acompanyar a la persona. Les accions de la que parteix l’EB per 

comunicar són les que té que veure amb les cures del dia a dia, però la EB s’aconsegueix 

a través de l’estimulació d’aquestes accions considerant 3 àrees bàsiques: somàtica (és 

un modelatge del cos a través del contacte corporal), vibratòria (propiocepció, la 

persona sabrà la posició del seu cos respecte l’entorn) i la vestibular (estimula la 

capacitat de moviment).  

Aquestes són les 3 àrees de desenvolupament perceptiu que tenen el seu origen a 

nivell intrauterí i són les últimes que es perden abans de morir.  

 

OBJECTIUS 

- Millorar la percepció del propi cos. 

-Integració de l´hemicos afectat. 

-Integració de l´esquema corporal. 

 

 



METODOLOGIA 

Utilitzarem el modelatge somàtic; massatge actiu o passiu  que recórrer totes les parts del 

cos amb les mans com si fossin manobles per una millor integració del cos. L ‘estimulació 

vibratòria ens servirà per arribar a l’ós i prendre una millor consciencia de l´esquema 

corporal. Estimulació vestibular; el sistema vestibular te per objectiu estabilitzar la escena 

visual durant el moviment i desplaçaments del cap i del cos.  Exercicis vestibulars passius 

per desenvolupar amb normalitat activitats de la vida diària (caminar, transferències…). 

 

TEMPORALITZACIÓ 

-2 cops per setmana a la caseta  i a la planta blanca. 

 

PROJECTE EME 

ACADA és un projecte dirigit a alumnes de quart d’ESO dels tres centres de secundària 

de la Garriga, l’institut Vil·la Romana, l’institut Manuel Blancafort i l’Escola Sant Lluís 

Gonçaga, que permet facilitar l’obtenció del títol de l’ESO a alumnes amb dificultats 

d’adaptació a l’entorn escolar. 

El programa es basa en una escolarització compartida entre els centres educatius i l’EME, 

on es realitzen tallers manipulatius i es gestiona la realització d’activitats formatives de 

tipus pràctic en empreses i entitats del municipi. 

Un dels centres on es realitzen les practiques és el nostre. Els nois venen dues tardes a la 

setmana on estan dirigits pel fisioterapeuta i la terapeuta ocupacional, les seves tasques 

seran d´ajuda al professionals i d´atenció directe amb els usuaris, treballant també 

habilitats socials recíprocament. 

Aquest projecte té durada els 9 mesos escolars quatre dies la setmana. 

 

 

 

 

 



 

LECTURA EN VEU ALTA 

Aquesta activitat la porten a terme 3 treballadores de la biblioteca de la Garriga venen 

un dia al mes i ens llegeixen contes en català i castellà pels usuaris, sempre relacionat en 

l´època de l´any i festes i al final de la sessió es canta una cançó. 

 

 

 

FISIOTERÀPIA 

 

És l’aplicació de tècniques terapèutiques per a la millora física i orgànica de la persona. 

El seu objectiu és el de facilitar l’accés a tractaments de recuperació i rehabilitació física, 

sigui d’un òrgan específic del cos o de la seva totalitat. 

Mantenir la mobilitat global activa i si es pot, millorar-la mitjançant la millora de la 

coordinació, estimular la lateralitat, mantenir l’equilibri, augmentar la força muscular, 

augmentar la força cardiovascular. 

 

El fisioterapeuta fa la rehabilitació en els processos aguts, en els crònics i, a través de les 

activitats físiques que es realitzen, estimula la relació social dels residents. 

 

La fisioteràpia es realitza mitjançant dues formes de treball, en grup i de forma individual. 

 

 



 

 

Fisioteràpia individualitzada 

 

El treball individual és la rehabilitació individualitzada tant en  processos aguts com en 

processos crònics.  

En casos aguts es fa com a conseqüència d’alguna caiguda, de qualsevol fractura, 

d’alguna intervenció quirúrgica, deterior físic important o dolors aguts; per tal de 

recuperar i posteriorment mantenir el que hem recuperat. 

En casos crònics es realitza com a conseqüència d’artrosis, de deteriorament físic causats 

per demències (en fases avançades), patologies neurològiques, etc; per mantenir les 

condicions físiques que tenen, o per evitar que empitjorin; o bé pel manteniment de les 

activitats de la vida diària. 

 

Els tractaments individualitzats de manteniment tenen 

com a objectiu el tractament del dolor i la mobilitat 

global, i es treballen tot tipus de mobilitzacions 

actives, passives i assistides, l’estabilitat, la 

bipedestació, la marxa a les paral•leles, estimular la 

marxa pel centre i per fora del centre el que pugui, la 

potenciació de les activitats de la vida diària, sempre 

en funció dels dèficits físics de cada usuari. 

Hi ha residents i pacients de centre de dia que 

realitzen rehabilitació al gimnàs a diari (bici, politges, 

escala-rampa, paral·leles), a part de la teràpia 

manual que se’ls hi pot aplicar els dies que tinguin 

assignats. 

La teràpia manual (mobilitzacions actives i passives, massatge, perfetti…) s’aplica dos o 

tres dies per setmana a cada residents o centres de dia que ho necessiten; excepte en 

processos aguts, o en postoperatoris que se’ls hi realitza cada dia fins que el 

fisioterapeuta ho creu oportú. 

 

Fisioteràpia en grup 

Quant la fisioteràpia es realitza en grup es realitzen activitats més dinàmiques. 

Es realitzen activitats en grup (psicomotricitat o gimnàs) cinc dies a la setmana.  



Els dilluns i dimecres al matí es realitza psicomotricitat al gimnàs, juntament amb la 

terapeuta ocupacional. Els grups són de 30-35 persones.   

El dilluns, dimarts,   divendres a la tarda i dissabte al matí es fa grup de gimnàs. Són grups 

d’entre 25 i 35 persones. Es realitzen al gimnàs. 

Els grups estan formats per residents amb característiques semblants de mobilitat, estat 

cognitiu, etc... per tal d’afavorir l’harmonia entre ells i puguin realitzar les activitats 

dirigides d’una forma més coherent. 

El treball grupal és bastant constant i en cada sessió hi ha pocs canvis perquè els hi sigui 

més fàcil recordar els exercicis. L’assistència pot variar per varies causes i alguns dies 

s’utilitzen diferents instruments com pilotes pesants, d’espuma, petites i grans, material 

divers com la tela-paracaigudes, etc. 

En cada sessió grupal es treballen alguns exercicis per tal de fomentar la diversió, 

estimular-los cognitivament, mantenir la mobilitat articular, i per estimular la bona relació 

entre ells. 

 

 

 Activitats de rehabilitació en grup 

 

Els dijous realitzem la sortida urbana, juntament amb la terapeuta ocupacional, i amb 

l’ajuda d’un grup de voluntaris i d’algun familiar. L’objectiu és l’exercici físic (caminar) i 

l’habilitat social dels residents. Surten entre 30 i 35 residents i centres de dia, dels quals 

entre 15 i 18 van amb cadires de rodes i la resta caminant acompanyats d’algun 

treballador o voluntari.  

A més d’aquesta sortida, els dimarts també es realitza una sortida urbana amb residents 

de la caseta i de la planta blanca. En aquest cas les responsables són la psicòloga i 

l’educadora social. 

 



 

A continuació podem veure un gràfic on es mostra la participació de persones a les 

activitats de grup (%). 

 

 

 

 

 

 

 

      

                       

 

Els tractaments rehabilitadors utilitzats són: 

 Gimnàstica 

 Deambulació i/o bipedestació  

  Infrarojos 

  Mobilitzacions actives i passives  

  Mecanoteràpia (pedals bici, politges) 

  Electroteràpia 

  Potenciació muscular de les extremitats 
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  Exercicis de coordinació i lateralitat 

  Exercicis actius de les extremitats 

  Estiraments d’extremitats inferiors i superiors 

  Estimulació basal 

  Perfetti 

  Massatge 

  Banys de parafina i fang 

 

 

Residents realitzant mobilitzacions actiu-assistides (bici) 

 

PSICOMOTRICITAT 

És la tècnica o conjunt de tècniques que tendeixen a influir en l’acte intencional o 

significatiu, per a la seva estimulació o modificació, utilitzant com a mitjans l’activitat 

corporal i la seva expressió simbòlica. 

El seu objectiu és augmentar la capacitat d’interacció del subjecte amb l’entorn, amb la 

finalitat de contribuir al seu desenvolupament integral. 

Té la funció de potenciar les possibilitats motrius del subjecte i centrar la seva activitat i 

interès en el moviment i l’acte, incloent-hi tot el que es deriva: disfuncions, patologies, 

estimulació, aprenentatge, etc. 

 

 



 

 

 

 

 

       

          4.-  TASTET D’ACTIVITATS 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aquest 2015 hem continuat portant a terme diferents activitats dirigides als residents, 

treballadors, voluntaris i a totes les persones vinculades a la nostra Fundació. 

Seguidament us mostrem un petit recull d’activitats. 

   COLÒNIES DE LA GENT GRAN 

Unes 50 persones majors de 65 anys han participat al mes de juny a les colònies de Gent 

Gran de La Garriga, organitzades per l’Ajuntament i l’Asil Hospital. 

Les colònies s’han fet a Platja d’Aro  amb visites guiades a la Llotja de Palamós, la Casa 

Màgica de Sta. Cristina d’Aro i el Museu d’Història de la Joguina de St. Feliu de Guíxols. 

Les persones participants van poder gaudir de la platja i la piscina, així com d’excursions, 

diversos tallers i activitats .  

 

 



 

SORTIDA A LA PLATJA 

Durant el mes de juliol uns 70 residents de l’Asil vam passar un dia d’excursió a la platja de 

S’Agaró que va comptar amb el suport de més de 40 persones voluntàries. 

 

I CAMINADA INTERGENERACIONAL DE L’ASIL 

Per la Festa Major de La Garriga,  i en col·laboració amb l’ajuntament vam  organitzar la 

1ª Caminada Inter generacional de l’Asil. Una Caminada popular oberta a tothom . Tots 

els residents i persones grans que van participar anaven acompanyats per un familiar o 

un voluntari, tant si podien caminar sols, com si anaven en cadires de rodes, vam anar 

tots junts fins els Pinetons. Allà ens esperava un piscolabis.  

CINEMA A LA FRESCA  

Per la Festa Major de La Garriga i col·laborant també amb l'Ajuntament hem organitzat 

al jardí el  Cinema a la fresca 

CORPUS 

Un any més hem volgut participar  a la tradicional Festa de Corpus de La Garriga i tant 

residents com voluntaris i familiars han treballat en la elaboració d’una catifa de flors. 



 

ESPECTACLES, BALLS I AUDICIONS  

Al llarg d’aquest any hem gaudit de l’audició i ballada de sardanes; cantades 

d’havaneres; cantada de caramelles o nadales, representacions dels Pastorets i 

espectacles de ball i música de country.  . 

 



 

 

 

TALLERS DE POSTALS DE NADAL 

 

Per segon any consecutiu aprofitant que s’apropaven les festes de Nadal hem realitzat el 

Taller de Postals de Nadal en el que han participat residents, familiars i voluntaris fent 

servir diverses tècniques creatives, d’entre totes les postals, n’hem triat una per felicitar a 

tots els familiars, treballadors i totes les persones vinculades a la nostra Fundació..  

 

 

 

 

 



CALENDARI SOLIDARI 

Hem fet un calendari amb imatges del dia a dia a l’Asil 

amb fotos de residents, familiars, voluntaris i treballadors, i 

que hem posat a la venta; els diners recaptats seran 

donats a la Marató de TV3, destinats aquest any a 

combatre la diabetis i l’obesitat. 

    

SOPAR D’ESTIU 

Al començament de l’estiu vam celebrar tots plegats el ja 

tradicional sopar d’estiu.  Aquesta celebració  va ser una 

ocasió de trobada entre amics, residents, familiars, voluntaris, treballadors i junta de 

patronat. 

 

Volem donar les gràcies a totes les escoles, entitats, persones, voluntaris... que han passat 

durant aquest any 2015 a cantar-nos nadales, a fer representacions compartint moltes 

estones amb nosaltres. Heu de saber que ens heu fet molta companyia i ens heu permès 

gaudir aquests moments amb plenitud .Totes les persones que convivim a l’Asil us donem  

les GRÀCIES ! 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

          5.-OPTIMITZACIÓ DE RRHH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CURSOS I TALLERS 

 

Les persones que treballen amb nosaltres constitueixen el valor més important  per 

garantir una millora continua en la qualitat dels nostres serveis i el nostre futur. Per això 

han d’estar qualificades i identificades amb els objectius de la nostra Fundació. 

.Potenciar ‘actualització dels coneixements i de les habilitats mitjançant la formació 

 L’any 2015 han acreditat la seva experiència professional 3  treballadores de l’Asil 

hospital obtenint el certificat de professionalitat. 

75 treballadors han rebut formació sanitària, per a manipuladors d'aliments. 

 2 infermeres de l'asil han assistit a uns tallers formatius d’úlceres per pressió. 

 La psicòloga ha assistit a un taller de diferents tècniques artístiques. 

 

MESURES REPARADORES I TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT 

 

 

Des de la Direcció General d’Atenció a la infància, durant el mes de juliol han complert a 

l’Asil mesures reparadores, 7 nois. 

També, 5 persones han realitzat a l'asil, la prestació de treballs en benefici de la 

comunitat, realitzant tasques de manteniment. 

 

 

PRACTIQUES PROFESSIONALS A L’ASIL 

 

Al llarg  d’aquest any 2015 hem signat convenis  amb diversos centres formatius, 

ajuntaments i universitats per col·laborar en la formació de 16 estudiants  que han vingut 

a fer les  practiques amb nosaltres. 

 

2 estudiants del Centre d’estudis Mordered han realitzat les practiques del curs d’Atenció 

a les persones en situació de dependència.  



1 estudiant de CMAP  Formació.      

1 estudiant del Centre d'estudis Catalunya  fent practiques d’ Atenció a les persones en 

situació de dependència. 

1 estudiant del Institut Gallecs  

2 alumnes del curs  d’Atenció sociosanitari a persones dependents en institucions Socials. 

(ASSI, Aj. De Granollers ). 

4  alumnes han fet les pràctiques per l’obtenció del certificat de professionalitat (Aj. De 

Cardedeu). 

1 alumne  d’infermeria d’UVIC 

2 alumnes de la Escola Universitària d’infermeria Sant Joan de Deu, pràctiques 

d’infermeria. 

2 alumnes d l’UVIC, pràctiques de fisioterapeuta. 

 

SESSIÓ PRÀCTICA  ESTUDIANTS D’INTEGRACIÓ SOCIAL 

  

 Aquest 2015 hem dut a terme a l’Asil una sessió amb un grup de joves, estudiants 

d’integració social, de l'IES Gallecs de Mollet. Durant la sessió hem parlat de 

reminiscència; teoria del coneixement, a través de la qual conèixer és recordar. 



 Han pogut observar com es desenvolupa un taller de reminiscències i algunes de les 

tècniques i diversos materials que es poden utilitzar.  Els alumnes al final de la xerrada han 

fet un intercanvi de preguntes  amb els residents sobre temes relacionats amb el passat. 

Ha sigut una experiència enriquidora tant pels residents com pels estudiants.  

 

 

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 

 

Perquè ens interessa saber com es senten els residents i els seus familiars al nostre centre i 

volem escoltar els seus suggeriments,, comentaris i conèixer les seves  opinions   sobre 

diferents aspectes de l’Asil Hospital, aquest 2015 hem tornat ha enviar una enquesta de 

satisfacció. Les valoracions i resultats d’aquesta enquesta  són fonamentals per assolir 

una millora continuada, així com, per donar resposta a les necessitats,  tant de les 

persones que  viuen a l’Asil com a les dels  seus familiars.  

De les 150 enquestes enviades, n’hem rebut 47 emplenades. 

En relació a l’atenció rebuda , un 26% dels enquestats consideren que estan molt ben 

atesos, i un 74% bé. L’equip amb la millor valoració ha estat infermeria. El 45% dels 

enquestats consideren l’atenció rebuda per les infermeres com molt bona i un 49% bona. 

Quan es demana que es posi una nota a la residència, en relació amb el grau de 

satisfacció, un 13%  la consideren excel·lent, un 66% un aprovat alt i un 21% aprovat, no hi 

ha cap suspens. 
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