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Atenció i suport psicosocial

Meta =========== Introducció

El mòdul Atenció i suport psicosocial del CFGM Atenció a les persones en
situació de dependència desenvolupa els continguts necessaris per adquirir les
competències per dur a terme intervencions d’atenció psicosocial a persones
dependents en l’àmbit institucional, així com per atendre les necessitats d’atenció
sociosanitària que puguin presentar els usuaris a l’àmbit domiciliari.

Al finalitzar el mòdul l’alumne ha de ser capaç d’interpretar les directrius del
programa d’intervenció, adequant-les a les característiques i necessitats de les
persones en situació de dependència per organitzar les activitats assistencials i
psicosocials; identificar les possibilitats i limitacions de les persones en situació
de dependència, seleccionant el tipus d’ajuda segons els seus nivells d’autonomia
i autodeterminació per a la realització de les activitats d’higiene personal i vestit i
seguint les pautes marcades en el pla d’atenció individualitzat; i analitzar estratègi-
es psicològiques, rehabilitadores, ocupacionals i de comunicació, adequant-les a
circumstàncies específiques de la persona en situació de dependència per realitzar
intervencions de suport psicosocial d’acord amb les directrius del pla d’atenció
individualitzat.

Aquest mòdul proporciona aquesta formació i respon als continguts del currículum
LOE d’aquest cicle. Està estructurat en quatre unitats formatives que es divideixen
en dos blocs.

La unitat formativa 1 (UF1), “Suport en el desenvolupament dels hàbits
d’autonomia personal i social”, està formada per tres unitats.

A la unitat “Aprenentatge i motivació en les persones en situació de depen-
dència i tècniques de modificació de conducta” s’exposen els diversos factors
que poden influir en el procés d’aprenentatge d’una persona, incidint en factors
com la intel·ligència i la motivació. D’altra banda, s’enumeren les diverses
teories de l’aprenentatge, que al llarg de la història han intentat explicar com es
produeix aquest procés, emfatitzant els elements innats o bé els elements ambien-
tals. D’altra banda, tot i que el procés d’aprenentatge presenti característiques
individuals, s’indiquen alguns aspectes que apareixen de forma habitual en el
procés d’aprenentatge de diversos col·lectius. Per finalitzar es descriuen diferents
tècniques de modificació de conducta que tenen per objecte dotar el professional
d’estratègies metodològiques per tal de modificar la conducta de l’usuari, ja sigui
eliminant una conducta, adquirint una conducta nova o bé modificant una conducta
existent.

A “L’aprenentatge i l’entrenament d’habilitats i hàbits d’autonomia perso-
nal” primer s’expliquen un seguit de conceptes vinculats a les habilitats i els
hàbits d’autonomia personal, introduint les activitats de la vida diària (AVD).
Posteriorment es detallen les estratègies d’intervenció de manteniment i millora
de l’autonomia personal lligades a cadascuna de les activitats bàsiques de la
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vida diària (ABVD) i es detallen els passos necessaris per tal de dur a terme
un entrenament en habilitats d’autonomia personal. Per finalitzar, es proposen
diversos instruments d’avaluació per realitzar el seguiment de la intervenció.

A la unitat “Organització i ambientació de l’entorn d’intervenció per al desen-
volupament de l’autonomia personal i social” s’explica el valor de l’estructura-
ció de l’ambient com a element per fomentar l’autonomia personal i social. D’altra
banda, es fa referència a l’accesibilitat i les persones amb dificultats de mobilitat,
detallant adaptacions necessàries a l’espai per promoure tant l’autonomia com la
seguretat de l’usuari. Per finalitzar, s’indiquen un seguit de mesures per afavorir
l’ambient i l’autonomia personal, com poden ser els elements de senyalització i
simbolització, així com la modificació de les condicions ambientals i la decoració.

La unitat formativa 2 (UF2) correspon a la unitat “Suport en l’estimulació
cognitiva de les persones” i s’estructura en tres apartats: “Funcions cognitives
i alteracions en persones en situació de dependència”, on s’exposen de forma
conceptual les característiques de les funcions cognitives i les alteracions més
freqüents; “Estratègies d’intervenció pel manteniment i millora de les capacitats
cognitives i la seva avaluació”, on s’identifiquen diverses activitats i propostes
per mantenir i millorar les capacitats cognitives i “Organització de l’entorn
d’intervenció com a suport a l’estimulació cognitiva”, on s’explica el valor de
l’estructuració de l’ambientació a la intervenció com a element per fomentar
l’estimulació cognitiva.

La unitat formativa 3 (UF3) correspon a la unitat “Suport en l’animació grupal”
i s’estructura en tres apartats: “El temps d’oci en les persones en situació de
dependència”, on s’exposen les principals característiques del temps lliure i l’oci i
com s’estructura i quina relació té amb la qualitat de vida, “Intervenció en l’oci en
persones en situació de dependència”, on s’expliquen els recursos que fem servir
per assolir els objectius proposats, i “Funcions dels recursos lúdics en persones
en situació de dependència”, on incidim en el desenvolupament de recursos i
adaptacions per crear un entorn inclusiu.

La UF4, Suport en el desenvolupament de les relacions socials, està dividida
en dues unitats: “Valoració de la competència social” i “Entrenament en les
habilitats socials i els recursos”.

La unitat de “Valoració de la competència social” tracta les relacions interper-
sonals i el vincle amb el col·lectiu de les persones en situació de dependència i
analitza les variables individuals i contextuals que influeixen en el desenvolupa-
ment de les relacions socials.

La unitat “Entrenament en les habilitats socials i els recursos” exposa el
procés d’ensenyament aprenentatge i la competència social, les característiques
de l’entorn per millorar les interaccions, i els cuidadors i de les seves funcions en
l’àmbit privat i domèstic.

Per assolir un correcte aprofitament d’aquest mòdul és fonamental seguir les indi-
cacions del professorat, realitzar els exercicis i activitats d’avaluació continuada
que es proposaran a l’aula, i dur a terme un treball d’estudi del seu contingut teòric.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Aprenentatge i motivació en les persones en situació de dependència i tècni-
ques de modificació de conducta

2. Duu a terme activitats per al desenvolupament d’hàbits autonomia personal i
social amb les persones en situació de dependència, seleccionant-les en funció de
les seves característiques.

L’aprenentatge i entrenament d’habilitats i hàbits d’autonomia personal i
l’acompanyament a les persones en situació de dependència

2. Duu a terme activitats per al desenvolupament d’hàbits autonomia personal i
social amb les persones en situació de dependència, seleccionant-les en funció de
les seves característiques.

3. Fa l’acompanyament en la gestió de les activitats de la vida quotidiana
relacionant els recursos comunitaris amb les necessitats de les persones en situació
de dependència.

4. Fa el seguiment de les intervencions de suport en el desenvolupament d’hàbits
relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols
d’avaluació.

Organització i ambientació de l’entorn d’intervenció per al desenvolupament
de l’autonomia personal i social

1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les necessitats d’autonomia per-
sonal de les persones en situació de dependència amb les característiques de la
institució o el domicili.

Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les activitats de suport a l’estimu-
lació cognitiva amb les necessitats de les persones en situació de dependència.

2. Duu a terme activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicolò-
gic, rehabilitador i ocupacional amb les persones en situació de dependència
seleccionant-les en funció de les seves característiques.

3. Fa el seguiment de les intervencions de suport en l’estimulació cognitiva i
activitats relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments
i protocols d’avaluació.

Suport en l’animació grupal

1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les necessitats socials de les
persones en situació de dependència amb les activitats grupals del pla de treball.

2. Fa l’acompanyament en les activitats socials relacionant els recursos comunita-
ris amb les necessitats de les persones en situació de dependència.

3. Aplica estratègies i tècniques d’animació grupal en la institució analitzant les
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necessitats de les persones en situació de dependència.

4. Fa el seguiment de les intervencions de suport en l’animació grupal relacionant
la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avalua-
ció.

Suport en el desenvolupament de les relacions socials

1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les necessitats psicosocials de les
persones en situació de dependència amb les característiques de la institució o el
domicili.

2. Aplica estratègies de suport psicosocial i habilitats de relació social relacionant-
les amb les necessitats psicosocials de les persones en situació de dependència.

3. Informa a les persones assistents no formals relacionant les seves demandes i
necessitats amb els recursos comunitaris.

4. Fa el seguiment de les intervencions i activitats relacionant la informació extreta
de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avaluació.
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Continguts

Suport en el desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i
social

Unitat 1

Aprenentatge i motivació en les persones en situació de dependència i tècniques
de modificació de conducta

1. L’aprenentatge i la motivació en les persones en situació de dependència

2. Tècniques de modificació de conducta

Unitat 2

L’aprenentatge i entrenament d’habilitats i hàbits d’autonomia personal i l’acom-
panyament a les persones en situació de dependència

1. Habilitats i hàbits d’autonomia personal

2. L’acompanyament a les persones en situació de dependència

3. Valoració del seguiment de la intervenció

Unitat 3

Organització i ambientació de l’entorn d’intervenció per al desenvolupament de
l’autonomia personal i social

1. Organització i ambientació de l’entorn d’intervenció per al desenvolupa-
ment de l’autonomia personal i social

Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

Unitat 4

Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

1. Funcions cognitives i alteracions en persones en situació de dependència

2. Estratègies d’intervenció pel manteniment i millora de les capacitats cogni-
tives i la seva avaluació

3. Organització de l’entorn d’intervenció com a suport a l’estimulació cogni-
tiva
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Suport en l’animació grupal

Unitat 5

Suport en l’animació grupal

1. El temps d’oci en les persones en situació de dependència

2. Intervenció en l’oci en persones en situació de dependència

3. Desenvolupament de recursos lúdics en les persones en situació de depen-
dència

Suport en el desenvolupament de les relacions socials

Unitat 6

Valoració de la competència social

1. Les habilitats socials

2. Components de les habilitats socials i avaluació

Unitat 7

Entrenament en habilitats socials i recursos

1. Entrenament de les habilitats socials

2. Recursos facilitadors de la relació social

3. Recursos d’informació per als cuidadors no formals
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Introducció

Els canvis demogràfics, socials i polítics esdevinguts en els últims anys han
causat un creixement de determinats perfils professionals associats a l’atenció a
les persones. L’augment del nombre de persones que, d’alguna manera o d’una
altra, requereixen el suport de professionals sociosanitaris i la posada en marxa de
lleis que fomenten aquest tipus de relació atorga un grau de rellevància notori a
l’àmbit de l’atenció i el suport psicosocial.

Aquesta realitat requereix la capacitació de professionals de l’atenció a les perso-
nes en situació de dependència en competències relacionades amb l’atenció directa
en forma de suport i d’intervenció socioeducativa.

En el primer apartat d’aquesta unitat, “L’aprenentatge i la motivació en les
persones en situació de dependència”, analitzareu els factors que entren en joc
en el procés d’aprenentatge, com són la intel·ligència i la motivació. D’altra banda,
coneixereu les principals teories d’aprenentatge que sostenen des d’enfocaments
diferents quin és el procés d’aprenentatge dels éssers humans, i podreu estudiar les
consideracions particulars que caldrà tenir presents en relació amb l’aprenentatge
que fan les persones d’alguns dels col·lectius amb els quals treballareu.

En el segon apartat d’aquesta unitat, “Tècniques de modificació de conducta”,
estudiareu les principals tècniques de modificació de conducta que tenen per
objecte incrementar la presència d’una conducta, reduir o eliminar la presència
d’una conducta, incorporar noves conductes o bé controlar conductes existents en
el repertori de l’usuari.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat és molt recomanable que feu les activitats
i els exercicis d’autoavaluació proposats en cadascun dels apartats de la unitat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Duu a terme activitats per al desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal
i social amb les persones en situació de dependència, seleccionant-les en funció
de les seves característiques.

• Identifica les principals tècniques i estratègies per a l’aprenentatge d’hàbits.

• Identifica les característiques de les persones usuàries en relació amb la
motivació i l’aprenentatge.

• Aplica tècniques de modificació de conductes per al manteniment i la
millora de l’autonomia personal i social.

• Coneix les diferents teories psicològiques sobre l’aprenentatge i les tècni-
ques que se’n deriven.
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1. L’aprenentatge i la motivació en les persones en situació de
dependència

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), per definir el concepte de salut, no
només pren en consideració el benestar físic, sinó també el psicològic i el social
com els factors que cal tenir en compte per determinar un bon estat de salut. Els
professionals de l’àmbit sociosanitari, des del model biopsicosocial, prenen com
a eix vertebrador en la realització de la seva tasca la consideració que una persona
presenta unes necessitats no només físiques sinó també psicològiques i socials
que han de ser satisfetes perquè tingui un benestar ple. Així, aspectes com les
relacions interpersonals o el treball de les emocions han ocupat un lloc important
en les planificacions socioeducatives, atesa l’evidència de la seva influència en
l’estat de salut de les persones. Ho veiem representat en la figura 1.1:

Figura 1.1. Model biopsicosocial

Sota aquest paradigma, l’atenció no anirà únicament dirigida a donar resposta a
les necessitats físiques, atès que les persones sentim, pensem i actuem, sinó que es
tindran en compte totes les dimensions humanes (fisiològica, psicològica i social),
seguint els preceptes de l’OMS quant a la consecució d’un estat de salut òptim
dels usuaris:

• Dimensió fisiològica: vinculada als aspectes físics de les persones. Potenci-
ar aquests aspectes significa potenciar les accions que ajudin a gaudir d’una
bona salut física, com per exemple fomentar una alimentació saludable o
l’activitat física regular.

• Dimensió psicològica: aquesta dimensió engloba els aspectes emocionals
i cognitius. Es potenciaran les diferents capacitats, com ara la memòria,
l’atenció o el raonament.

• Dimensió social: no s’ha d’oblidar que l’ésser humà forma part d’un grup
social. És important no descuidar les relacions interpersonals per garantir
un estat de salut òptim.
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Gràcies a aquesta concepció biopsicosocial, i al principi d’atenció integral, s’ha
avançat per passar d’un model d’atenció centrat en el servei a un model d’atenció
centrat en la persona (ACP), que cada cop és més present en la pràctica
professional actual.

El model d’atenció centrat en la persona (ACP) implica reconèixer la
singularitat i la unicitat de la persona i fixar la mirada en les seves capacitats
davant d’allò que la fa dependent, donant suport a la seva autodeterminació.

Segons el decàleg de l’atenció centrada en la persona (Teresa Martínez, 2013):

• Totes les persones tenen dignitat.

• Cada persona és única.

• La biografia és la raó de la nostra singularitat.

• Les persones tenim dret a controlar la nostra pròpia vida.

• La persona amb deteriorament cognitiu també té dret a exercir la seva
autonomia.

• Totes les persones tenen capacitats i fortaleses.

• El medi físic influeix en el nostre comportament i benestar.

• L’activitat diària té una gran importància en el benestar de les persones.

• Les persones són interdependents.

• Les persones són éssers multidimensionals subjectes a canvis.

En la taula 1.1 es recullen els canvis d’un paradigma a l’altre:

Taula 1.1. Canvi de paradigma

Model centrat en el servei Model centrat en la persona

Subjecte que pot participar, però no decideix. Subjecte que té drets, actiu i que decideix.

Perceptor de serveis Client

Les decisions les pren el tècnic o professional. És la persona mateixa qui pren les decisions.

Professionals en què predomina el paternalisme, la tècnica, i amb el focus
en el problema de l’usuari.

Orientació cap a la persona, predomini de l’ètica, i amb el focus en el
problema de l’entorn.

Coneixements necessaris com les tècniques educatives i rehabilitadores,
psicopedagogia i medicina.

Coneixements de relacions humanes i comunicació, gestió d’oportunitats
a la comunitat i de coneixements de diferents camps com el dret, el
màrqueting, l’ètica...

Metodologia de planificació per objectius i menys flexible. Treball coordinat, participatiu, democràtic i en xarxa.

Avaluació quantitativa centrada en habilitats aconseguides per l’usuari. Avaluació quantitativa però també qualitativa, centrada en la idoneïtat de
les ajudes donades i el compliment dels compromisos adquirits.

Limitacions en funció de la disponibilitat dels serveis específics. Tenir en compte les preferències personals i la disponibilitat dels recursos
comunitaris.

Model de referència psicopedagògic/rehabilitador Model de qualitat de vida.
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La relació que s’estableix entre professional i usuari resulta cabdal en la interven-
ció psicosocial. El tècnic acompanyarà la persona en la realització de moltes de
les activitats de la vida diària que tenen lloc dins un espai íntim i personal, sigui al
domicili de l’usuari o dins l’àmbit institucional, i per aquest motiu aspectes com
l’afecte, l’empatia, el respecte o l’escolta activa es presenten com a prioritaris per
part del professional.

Cal considerar que, quan una persona es troba davant una pèrdua d’independència,
aquest fet pot provocar estats de depressió, ansietat i frustració que comporten un
desinterès i/o negació per dur a terme determinades activitats de la vida diària.

El professional ha d’establir una relació d’ajuda amb l’usuari, tenir molt en
compte el seu estat anímic i vetllar en tot moment per mantenir i potenciar les
capacitats de l’individu que li permetin dur a terme les activitats quotidianes
essencials de la forma més autònoma possible.

De forma general, es pot afirmar que les intervencions s’han de dur a terme
a dos nivells: a nivell assistencial, en aquells aspectes en què l’usuari no
pugui desenvolupar-se de forma totalment autònoma, i a nivell educatiu, per
dotar d’estratègies les persones per tal que dins de les seves possibilitats puguin
desenvolupar-se en el seu entorn de forma autònoma.

Per portar a terme les intervencions educatives és fonamental que el tècnic conegui
la base de l’aprenentatge i les tècniques que pot aplicar, tenint en compte la
motivació i les característiques particulars que poden presentar les persones en
situació de dependència.

1.1 L’aprenentatge

L’aprenentatge es pot entendre com tot procés d’adquisició d’un coneixement,
habilitat, conducta, valor o destresa a través del contacte amb algun element extern
mitjançant els nostres sentits.

Quan a l’escola ens posem en contacte amb conceptes matemàtics, aprenem. Quan
de petits descobrim que quan apropem la mà al foc ens cremem, aprenem. O
quan aconseguim saber com s’adjunta una foto al WhatsApp per tal d’enviar-la
observant com ho fa el nostre company, aprenem. Aquest procés forma part de la
vida dels éssers humans i es dona de forma continuada.

Tot procés d’aprenentatge pot ser voluntari o involuntari i implica un
creixement i, per tant, un canvi.

Aquest procés es pot produir de diverses maneres, com ara a través de la mateixa
experiència, l’observació o la instrucció directa, i cal ser conscients que hi entren
en joc diversos factors, uns d’externs, com l’entorn, i altres d’interns, com ara la
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Pel·lícula ’L’infant salvatge’

És una pel·lícula basada en fets
reals que mostra com troben un

nen al bosc a finals del segle
XVII i la seva introducció a la

societat. S’evidencien les
dificultats que un dels

protagonistes troba per ensenyar
conductes a un nen que mai

abans havia tingut contacte amb
les persones (factors ambientals).

intel·ligència, el llenguatge, la memòria, l’atenció, les emocions i la motivació,
molt relacionats entre si.

Robert Gagné (1965) considera l’aprenentatge com el resultat de la
interrelació entre la persona i l’ambient que suposa un canvi de tipus
comportamental, conductual i de disposició o actitud respecte a una part
o la totalitat de la realitat.

Per dissenyar de forma adequada una acció educativa cal conèixer en quin grau
es presenten diversos factors en cadascuna de les persones ateses. Una mateixa
intervenció pot esdevenir reeixida davant d’una persona i, en canvi, no aconseguir
cap resultat davant d’una altra persona. Per tant, caldrà ajustar i definir el procés
d’aprenentatge de forma individualitzada en funció de les característiques de
l’usuari i dels paràmetres d’una sèrie de factors que determinaran la intervenció
del professional.

Exemple de canvi generat per l’aprenentatge

L’Ariadna, treballadora d’un servei d’atenció a domicili, ha donat atenció durant tres anys al
senyor Manel, de 85 anys. Ha observat una gran evolució en relació amb la seva autonomia.
A través d’una intervenció educativa en què es van posar en marxa diversos processos
d’aprenentatge, el senyor Manel va millorar certes habilitats vinculades al desenvolupament
de les activitats de la vida diària (AVD) que han comportat un canvi, i l’han fet passar d’una
situació de força dependència a una altra amb major grau d’autonomia. Per exemple, a
l’inici de la intervenció el senyor Manel no era capaç de decidir i dissenyar de manera
autònoma el menú setmanal, però amb el treball dut a terme i el suport de l’Ariadna, no
només és capaç de fer totes les accions vinculades a aquest procés (anar a comprar, cuinar,
recollir els estris de menjar, etc.), sinó que ho fa tenint en compte els requeriments d’una
alimentació saludable.

1.1.1 Factors que entren en joc en el procés de l’aprenentatge

En tot procés d’ensenyament-aprenentatge entren en joc diversos components que
poden condicionar-lo i que parteixen principalment de dues fonts: de l’entorn, els
anomenats factors externs, i de la mateixa persona, els anomenats factors interns.

• Factors externs: són els condicionants aliens a la mateixa persona. Nom-
broses teories ambientalistes de l’aprenentatge, desenvolupades per psicò-
legs com Lev Vygotskij o Albert Bandura, destaquen el paper dels elements
que incideixen de manera externa com a factors principals en el procés
d’aprenentatge. En podem enumerar els següents:

1. Factors ambientals: l’entorn, les condicions socioeconòmiques o els
recursos, tant materials com humans, condicionen el procés d’ensenyament-
aprenentatge. Nombrosos casos extrems, com el cas del nen salvatge
d’Aveyron, són un exemple d’aquest fet.

2. Factors hereditaris: els factors hereditaris com les malalties o afectacions
congènites transmeses de pares a fills, com per exemple les dificultats



Atenció i suport psicosocial 13
Aprenentatge i motivació en les persones en situació de

dependència i tècniques de modificació de conducta

Raymond Cattell
(1905-1998) va ser un
psicòleg anglès que va
destacar per les seves
aportacions sobre el
desenvolupament de la
intel·ligència i de la
personalitat.

sensorials, poden determinar el grau de desenvolupament de determinades
capacitats.

• Factors interns: entre els factors interns destaca l’estat de les capacitats
cognitives que presenten les persones usuàries i que determinen, en part, el
grau de dificultat d’adquisició de nous aprenentatges. Aquestes capacitats
són la percepció, l’atenció, la memòria, el raonament, les funcions executi-
ves i el llenguatge.

Les funcions executives

És un concepte relativament nou i es defineixen com un conjunt de capacitats complexes
que ens permeten programar anticipadament el que farem en un futur immediat, resoldre
problemes o prendre decisions. Per exemple, quan preparem un viatge, planifiquem una
intervenció o se’ns presenta el dilema d’haver de triar entre una opció o una altra en
una decisió important. Aquest procés involucra altres capacitats, com el raonament o la
memòria.

La intel·ligència i la motivació són alguns dels factors interns més rellevants
que entren en joc en el procés d’aprenentatge i que seran determinants en el
desenvolupament de la nostra tasca socioeducativa.

1.2 La intel·ligència

Seguint l’origen etimològic de la paraula intel·ligència, aquesta es pot entendre
com la capacitat de triar entre diverses opcions per resoldre un problema. L’Institut
d’Estudis Catalans la defineix com la capacitat d’entendre alguna cosa i la
capacitat major o menor de comprendre, d’aprendre i de resoldre situacions noves.

Es pot considerar la intel·ligència com la capacitat intel·lectual que permet
entendre, assimilar, raonar o reflexionar per tal d’atendre d’una manera
efectiva les diferents situacions i/o conflictes de la vida diària.

Des de l’àmbit sociosanitari es pot considerar la intel·ligència com un paràmetre
que defineix l’estat cognitiu de la persona usuària pel que fa a capacitat de
raonament, desenvolupament de llenguatge o utilització de la memòria, entre
altres aspectes.

Així mateix, segons Raymond Cattell, s’han de considerar dos tipus d’in-
tel·ligència molt relacionades amb el potencial de cada persona usuària i el seu
estat general, marcat per l’edat, el deteriorament cognitiu o el nivell d’estímuls re-
buts al llarg de la seva vida. Aquests dos tipus d’intel·ligència són la intel·ligència
fluida i la intel·ligència cristal·litzada:

• Intel·ligència fluida: es defineix com la capacitat per resoldre problemes
utilitzant la capacitat de raonar, la deducció lògica o la relació entre diferents
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elements apresos. Es va desenvolupant amb l’edat des del moment del
naixement, en l’adolescència s’arriba al seu grau de desenvolupament
màxim i és a partir dels 30 anys quan comença a perdre intensitat. Molts
factors com malalties, accidents, les pèrdues neuronals derivades de la
vellesa o el consum de drogues o alcohol poden afectar negativament en
el desenvolupament d’aquest tipus d’intel·ligència.

• Intel·ligència cristal·litzada: és la que es va adquirint a partir d’experiènci-
es viscudes. A partir d’experimentar diferents vivències es van adquirint les
diferents capacitats (comprensió del llenguatge, capacitat d’emetre judicis
de valor, fer servir coneixements tècnics o mecànics d’una determinada
ciència) que defineixen aquesta intel·ligència.

Exemples d’intel·ligència fluida i d’intel·ligència cristal·litzada

Un exemple clar d’intel·ligència fluida és la que utilitzem quan resolem un puzle. De ben
petits, mitjançant la lògica i el raonament, aconseguim muntar els puzles.

La intel·ligència cristal·litzada és la que fem servir per dur a terme les tasques habituals
que hem après, com per exemple cuinar, conduir i escriure.

Tradicionalment, a partir dels anomenats tests d’intel·ligència, s’establia l’anome-
nat quocient d’intel·ligència, que determina les potencialitats cognitives de les
persones en relació amb el seu grup d’edat.

Quocient d’intel·ligència

És el valor que, tradicionalment, ha determinat el nivell cognitiu d’un individu, tot relacionant-
lo amb el propi de la seva edat. A partir de la xifra obtinguda en les diferents proves
psicotècniques s’estableix una classificació. Si el valor obtingut es troba entre el 85 i el 115,
es considera un valor normalitzat segons la classificació de Terman Stanford–Binet (1916).
Els valors situats per sobre o per sota d’aquestes xifres es consideren valors anormals;
si sobresurten, es pot parlar de superdotació, i quan el valor és menor es parla de retard
mental.

Amb l’avenç de les investigacions dutes a terme en aquest camp es va concloure
que aquests tests partien d’una idea molt parcel·lada d’intel·ligència i que el
quocient d’intel·ligència que s’establia no representava en absolut la intel·ligència
real d’una persona, sinó que el que realment representava era la capacitat que tenia
una persona de fer les proves que determinaven el quocient d’intel·ligència.

Avui dia són força presents les teories que sobrepassen aquesta idea. Una de les
més difoses és la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner,
en la qual s’inclou no només el concepte d’intel·ligència tradicional, sinó també
d’altres tipus, que configuren amb més exactitud el nivell intel·lectual d’una
persona.

La idea principal de Gardner és que les persones requereixen l’ús de totes i
cadascuna de les intel·ligències exposades, vuit en total, i que s’han de valorar totes
en conjunt per tal de fer una definició més ajustada del que poden o no poden fer.
Aquest postulat defineix d’una manera holística l’estat cognitiu de les persones,
que les defineix com un ésser únic. En la taula 1.2 es clarifiquen cadascuna de les
intel·ligències exposades per Gardner i es proposen activitats que es poden dur a
terme per fomentar-les:
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tradueix com a ment plena,
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Intel·ligència emocional
(1996).

L’èxit laboral no està definit
només per l’adquisició
d’aprenentatges d’una
persona, sinó que és
fonamental disposar
d’habilitats per establir
relacions socials saludables
en què la gestió de les
emocions ocupa un lloc
important.

Taula 1.2. Intel·ligències múltiples de Howard Gardner

Tipus d’intel·ligència Significat Exemple d’aplicació

Lingüística Domini dels codis lingüístics tant verbals com
no verbals.

Llegir i respondre preguntes sobre articles publicats en premsa
tradicional o digital. Fer relats curts, fer anotacions en l’agenda diària.

Logicomatemàtica Resoldre problemes i operacions matemàtiques. Aprofitar les situacions quotidianes com anar a comprar o gestionar les
despeses de la llar per fer càlculs. Jugar a jocs de taula.

Espacial Tenir la facilitat d’entendre l’espai amb diverses
perspectives.

Fer sortides a diferents llocs tant naturals com urbans (museus o espais
públics com museus o biblioteques).

Musical Habilitat per comprendre, interpretar i produir
composicions musicals.

Posar a l’abast de l’usuari peces musicals i organitzar concerts.

Corporal i cinestèsica Agilitat per fer exercicis corporals. Plantejar rutines gimnàstiques, natació i/o sortides, tant a peu com en
bicicleta.

Intrapersonal Reconeixement dels sentiments i les emocions
propis.

Participar en dinàmiques de grup o mindfulness.

Extrapersonal Domini de les habilitats socials. Plantejar activitats grupals o dinàmiques de grup.

Naturalista Aptitud per estudiar els elements naturals del
medi.

Fer sortides a entorns naturals (boscos, zones rurals o platges).

La presència d’aquests tipus d’intel·ligència es dona en totes les persones, tot i
que la seva representació és diferent en cadascun de nosaltres. El domini d’una o
diverses intel·ligències pot tenir una influència directa en la definició del projecte
de vida d’una persona i en el seu desenvolupament laboral. Tanmateix, com a
professionals pot resultar de molta utilitat conèixer el o els tipus d’intel·ligència
predominants en una persona i així poder ajustar la planificació de la nostra
intervenció.

Una altra teoria que s’ha afiançat en les últimes dècades és l’anomenada teoria
sobre la intel·ligència emocional de Daniel Goleman. Es pot entendre la in-
tel·ligència emocional com la capacitat que tenim d’entendre i gestionar les nostres
emocions, no només en la configuració del nostre propi caràcter, sinó també en
la relació amb altres persones. L’assoliment d’una intel·ligència emocional plena
constitueix l’assoliment de les diferents competències establertes per Goleman:
coneixement de les pròpies emocions i les dels altres, gestió de les pròpies
emocions, automotivació i habilitats socials.

En el desenvolupament d’aquest tipus d’intel·ligència entren en joc elements
com el control dels impulsos, l’autoconsciència, la motivació, l’entusiasme, la
perseverança, l’empatia i l’agilitat mental. Goleman defensa que totes aquestes
capacitats configuren trets del caràcter com l’autodisciplina, la compassió o
l’altruisme, que resulten indispensables per a una bona i creativa adaptació social.
Aquesta idea atorga un paper clau al nostre estat emocional en la presa de decisions
o en la interrelació amb altres persones.

Segons Goleman, les principals competències que integren la intel·ligència
emocional són les següents (vegeu també la figura 1.2):

• Autoconeixement emocional o autoconsciència emocional: fa referència
al coneixement dels nostres propis sentiments i emocions, i de com aquests
ens influeixen; es podria dir que és el punt de partida en la gestió de les
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diferents emocions. En reconèixer les nostres pròpies emocions és més fàcil
determinar l’estat emocional dels altres, fet que facilita l’establiment de les
relacions interpersonals. Les persones amb un alt grau d’autoconeixement
emocional es coneixen a si mateixes. Això els permet ser conscients dels
seus sentiments i dominar les seves reaccions (la competència següent).

• Autocontrol emocional o autoregulació: implica la gestió adequada de
les pròpies emocions. Aquest procés ens permetrà controlar situacions
que a priori poden ser negatives, però que gestionades adequadament es
poden revertir i concloure amb una resolució positiva. Una discussió amb
un company de feina o de classe pot esdevenir una situació de conflicte si
no es gestiona adequadament; en canvi, amb una adequada regulació de
les emocions que la mateixa situació ens està generant (decepció, ira...) es
poden prendre decisions adequades que permeten sortir-ne airosos.

Experiment de Benjamin Franklin

Benjamin Franklin, referint-se al control de la ira, deia que sempre hi ha raons per estar
empipats, però que rarament són bones.

Va evidenciar la importància de la gestió emocional amb un experiment que va portar a
terme amb un grup d’infants de quatre anys i unes llaminadures, per determinar la relació
que hi ha entre el grau de control emocional dels infants i el seu desenvolupament futur.
Se’ls va donar l’opció d’escollir la llaminadura que més els agradés, amb la condició que
si s’esperaven vint minuts abans de menjar-se-la, se’ls en donaria una més. Dotze anys
després, es va demostrar que aquells infants que havien demostrat el control emocional
necessari per frenar la temptació de menjar-se la llaminadura abans de temps eren més
competents socialment i més aptes per afrontar les frustracions de la vida.

• Automotivació: fa referència al grau d’optimisme, iniciativa, creativitat
i constància per assolir una fita, així com a l’actitud positiva que es pot
adoptar davant dels imprevistos. En altres paraules, és la capacitat que
possibilita continuar endavant superant els obstacles que es troben presents
en el dia a dia. Sens dubte, és una eina fonamental perquè el professional en
l’atenció a les persones dependents desenvolupi amb èxit la seva tasca. En
aquest punt, les persones amb un alt grau d’automotivació prenen decisions,
anticipen les conseqüències de les seves accions i es responsabilitzen dels
resultats.

• Reconeixement de les emocions dels altres o empatia: implica ser capaç
d’interpretar correctament les emocions dels altres, tant per allò que verba-
litzen com per les seves conductes i el seu llenguatge no verbal. Identificar
l’estat d’ànim d’un usuari permet posicionar-se d’una manera molt clara i
focalitzar la intervenció des d’un prisma més comprensiu i eficaç.

• Relacions interpersonals o habilitats socials: les habilitats socials es
defineixen com el conjunt de competències que permeten a les persones
interrelacionar-se de forma positiva. Les conformen diverses capacitats que
són condició necessària perquè les persones puguem relacionar-nos entre
nosaltres. Algunes d’aquestes capacitats són la capacitat de demanar perdó,
fer front a la pressió de grup, saludar, mantenir una conversa, etc. Aspectes
com l’empatia, l’assertivitat i l’escolta activa es relacionen també amb el
que seria una persona socialment hàbil.
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Vegeu en profunditat
l’estudi de les habilitats
socials al mòdul
Destreses socials.

Figura 1.2. Competències de la intel·ligència
emocional

Fent una mirada a la tasca del professional, es pot afirmar que:

• Disposar d’un bon repertori d’habilitats socials és fonamental per al tècnic
en el desenvolupament de les seves tasques. Per això és de vital importància
identificar els nostres punts forts i febles com a futurs professionals pel que
fa a les relacions comunicatives i tenir present que les habilitats socials es
poden aprendre.

• Els beneficis que atorga l’assoliment de les competències emocionals en
la relació socioeducativa són molt amplis. Si el tècnic és competent en
la gestió de l’àmbit emocional li serà més fàcil conèixer els diferents
requeriments dels usuaris i gestionar de forma adequada les situacions
interpersonals que s’esdevinguin durant la seva tasca. Per exemple, podrà
anticipar estats emocionals dels usuaris (tristesa, depressió...) i actuar en
conseqüència, així com facilitar eines que permetin als mateixos usuaris
millorar les seves competències emocionals i, en conseqüència, la seva
qualitat de vida.

L’estat afectiu i emocional de les persones usuàries està molt relacionat amb un
altre factor que cal tenir en compte en tot procés d’aprenentatge: la motivació.

1.3 La motivació

En el desenvolupament de les diferents tasques de la vida diària, les persones fem
front a situacions més o menys agradables, més o menys feixugues o que presenten
més o menys dificultat. Depenent de com percebem cadascuna de les tasques
quotidianes, hi conferim un grau més alt o més baix de motivació; en general,
possiblement estem més motivats per veure una pel·lícula tranquil·lament al sofà
de casa que no pas per rentar els plats després de dinar.

En el desenvolupament de la tasca socioeducativa, la motivació, no només pròpia,
sinó també la que es pot conferir als usuaris, és un factor clau per executar amb
èxit les diferents tasques que es vagin presentant.



Atenció i suport psicosocial 18
Aprenentatge i motivació en les persones en situació de

dependència i tècniques de modificació de conducta

Es pot definir la motivació com l’empenta que dona impuls per dur a
terme qualsevol tasca. També es pot entendre com l’energia necessària per
emprendre una activitat amb més o menys intensitat.

L’afany que tothom sent pel retrobament amb una persona estimada que fa molt
de temps que no veu, o les ganes que posa un infant quan vol agafar la joguina que
li agrada, són exemples de motivació.

El procés motivacional, representat en la figura 1.3, mostra com partint d’una
situació d’equilibri, aquesta es pot veure modificada per un estímul (causa o
incentiu) i provocar una necessitat que es vol satisfer. En cas que la necessitat
se satisfaci, la persona recobra el seu estat d’equilibri, però en cas que no sigui
així es genera un estat de frustració que pot comportar diverses respostes, com ara
la ira, la ràbia o la tristesa.

Figura 1.3. Procés motivacional

En funció de l’origen d’aquest interès per assolir una fita es distingeixen dos tipus
de motivació: motivació intrínseca i motivació extrínseca.

• Motivació intrínseca: parteix del nostre interior i no requereix cap recom-
pensa externa, atès que la gratificació està donada per l’autorealització i el
creixement personal. És fer quelcom pel fet únic de fer-ho, sense esperar-ne
res. El seu punt culminant està representat per l’anomenat estat de flow (o
fluïdesa). En aquest estat perdem la noció del temps i tenim la sensació que
el temps vola. Per exemple, quan mirem una pel·lícula que ens agrada molt
o quan estem amb els amics conversant.

Són nombrosos els teòrics que posen de manifest com la motivació intrínse-
ca afavoreix l’assoliment de canvis i d’aprenentatges més forts i duradors en
el temps. En aquest sentit, és important involucrar els usuaris en un procés
en què fer les diferents tasques proposades esdevingui per a ells la motivació
mateixa, més que no pas l’acompliment d’una obligació que fixa el tècnic o
el camí per obtenir una recompensa externa.

Exemple de motivació intrínseca

La satisfacció i el benestar personal que sent un usuari quan veu que, a partir de la
participació en les activitats que se li proposen, va augmentant el seu grau d’autonomia
es converteixen en una font de motivació intrínseca.

• Motivació extrínseca: en aquest cas, l’assoliment d’un estat motivacional
prové de l’exterior de l’individu, de manera que les gratificacions estan
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Ús dels reforços

El tècnic ha de ser curós a l’hora
d’aplicar aquest tipus de
recompenses, atès que atorgar-les
en excés o en un moment
inadequat pot perjudicar més que
no pas ajudar en l’assoliment
dels objectius i s’ha d’evitar que
els usuaris s’acomodin en la
filosofia de fer les activitats que
se’ls proposen només quan hi ha
una gratificació externa.

Abraham Maslow (EUA,
1908-1970) va ser un
psicòleg nord-americà autor
de la teoria de les
necessitats humanes, que
ordena jeràrquicament les
necessitats que es poden
presentar a tota persona al
llarg de la vida.

donades de manera directa per la realització d’una tasca. Per exemple,
quan el tècnic utilitza determinats estímuls (felicitacions o recompenses
materials) com a reforços per afavorir l’assoliment dels objectius planificats
en la seva tasca socioeducativa.

Exemple de motivació extrínseca

Atorgar uns premis en finalitzar un concurs de ball organitzat en una residència de gent
gran pot condicionar el nivell de participació i augmentar alhora la implicació dels usuaris
en l’activitat. Aquesta gratificació és externa als participants mateixos.

1.3.1 Teories de la motivació

Diversos autors han escrit sobre la importància de plantejar tot procés
d’ensenyament-aprenentatge amb el caràcter motivacional com a principal condi-
ció. Entre aquests plantejaments destaquen la teoria de la motivació d’Abraham
Maslow i la teoria de la fixació de metes d’Edwin Locke.

Teoria de la motivació humana d’Abraham Maslow

La teoria motivacional de Maslow estableix cinc categories jerarquitzades as-
cendents en la classificació de les diferents necessitats humanes, representades
en la figura 1.4, i estableix la motivació com el factor clau en la satisfacció de
cadascuna d’aquestes necessitats. Aquesta ordenació comença per l’assoliment
de les necessitats més bàsiques, aquelles que possibiliten la supervivència, i es
va ascendint per la piràmide a esglaons superiors a mesura que se satisfan les
necessitats immediatament anteriors en la representació.

L’assoliment de cada nivell determina un canvi de comportament de la persona
per tal d’abordar la categoria següent. Els diferents nivells són els següents:

1. Necessitats bàsiques: es refereixen a les necessitats principals de supervi-
vència (menjar, beure, refugi, sexe o descans).

2. Necessitats de seguretat: el que es busca és la seguretat de tenir cobertes
les necessitats bàsiques a curt o llarg termini. Es refereixen al fet d’acon-
seguir un mitjà de vida a través d’una feina que garanteixi unes condicions
familiars, físiques i de salut estables. En la tasca socioeducativa, aquest
nivell pren molta importància, perquè es relaciona amb la necessitat de
sentir-se protegit, tenir independència i mantenir el control de la pròpia vida.

3. Necessitats socials o d’afiliació: el caràcter social de l’ésser humà justifica
aquestes necessitats. Aquestes necessitats es veuen representades en el
desig de les persones d’establir vincles amb els altres, com ara fer amics,
compartir vivències en les xarxes socials o casar-se.

4. Necessitats de reconeixement o autoestima: seguint la mateixa línia dels
nivells anteriors, es podria dir que és l’evolució positiva de l’etapa anterior.



Atenció i suport psicosocial 20
Aprenentatge i motivació en les persones en situació de

dependència i tècniques de modificació de conducta

Un cop satisfetes les necessitats socials amb l’establiment de vincles afectius
amb diferents grups, se’ns planteja la necessitat de sentir-nos útils dins
d’aquests grups. Aconseguir aquesta fita augmenta l’autoestima i millora
l’autoconcepte; per contra, no assolir aquest estat pot portar a un sentiment
d’inferioritat i menysteniment davant dels altres.

5. Necessitats d’autorealització: aquest últim estat és la confirmació de
l’assoliment de totes les necessitats anteriors. La persona que arriba a aquest
nivell es troba en posició de plantejar el propòsit de la seva existència a
partir del desenvolupament personal o espiritual. En definitiva, es podria
considerar com la recerca final de la felicitat.

Figura 1.4. Piràmide de Maslow sobre les necessitats humanes

Partint d’aquesta teoria, vegem a continuació l’actuació del tècnic en cadascun
dels nivells:

1. Necessitats bàsiques. En aquest nivell, les atencions principals se centren a
donar suport en les activitats bàsiques de la vida diària (alimentació, higiene
o descans).

2. Necessitats de seguretat. El professional transmet un missatge de confian-
ça, d’ànim i d’empenta necessari per tal que l’usuari se senti segur en les
noves situacions que se li presenten i així fomentar-ne l’autonomia.

3. Necessitats socials d’afiliació. Tota intervenció inclou el principi de
socialització i, en aquest sentit, es fomenten les relacions interpersonals
entre els usuaris i els seus familiars i amics. Les celebracions de festes,
les trobades i fer activitats de manera conjunta esdevenen clars exemples en
aquest nivell.

4. Necessitats de reconeixement i autoestima. L’ésser humà té la necessitat
de sentir-se útil i part d’una estructura social o d’un grup determinat.
Les tasques d’aquest nivell van encaminades a enfortir-ne l’estat d’ànim
i l’autoestima a partir, entre d’altres, d’activitats grupals que promocionen
l’arrelament dels usuaris a la societat a la qual pertanyen.
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Edwin Locke (EUA, 1938)
és un psicòleg nord-americà
pioner en les investigacions
sobre els processos
motivacionals i la fixació de
metes en aquests
processos.

5. Necessitats d’autorealització. En casos puntuals es poden presentar
situacions on les intervencions vagin dirigides a donar suport en activitats
que potenciïn la recerca de l’autorealització per part dels usuaris (trobar
sentit a la vida o d’autorealització personal en la consecució d’alguna fita
important), com per exemple fer un projecte solidari amb els usuaris d’una
residència de la gent gran o ajudar una persona a complir un desig (fer un
viatge, participar en algun projecte personal, etc.).

Teoria de la fixació de metes d’Edwin Locke

En la teoria de la fixació de metes formulada per Edwin Locke, el primer que cal
tenir clar per entendre-la és la definició de meta, que s’ha d’entendre com allò que
tota persona s’esforça a assolir.

Segons la teoria de la fixació de metes d’Edwin Locke, tota intenció d’assolir
una meta és una font bàsica de motivació.

La idea principal d’aquesta teoria és que un objectiu que sigui agradable, clar i
assolible per a la persona plantejarà menys problemes per assolir-lo que d’altres
que no ho siguin. Aquest postulat ha de servir de precepte per tal d’orientar la
planificació de la intervenció, en el sentit que les tasques proposades siguin clares,
assolibles i plantejades de la manera més agradable possible.

Els principis que emmarquen aquesta teoria poden resultar de molta utilitat per tal
de definir les accions en les intervencions:

• Els objectius o metes han de ser clars: una persona amb les metes
clares actuarà amb un grau més alt d’implicació que una altra que tingui
els seus objectius plantejats d’una manera difusa. Tota intervenció ha de
partir d’aquesta premissa. Sempre, sigui quina sigui la intenció quant al
plantejament d’activitats, s’ha de ser clar a l’hora de proposar les tasques
que cal assolir. D’aquesta manera, no només l’usuari actuarà amb un alt
nivell de motivació i seguretat, sinó que el tècnic mateix també podrà
focalitzar l’atenció en relació amb la consecució dels objectius.

• Qualsevol acció ha de comportar un grau de dificultat òptim. Una tasca
poc o massa difícil pot comportar nivells baixos de motivació. Tan negatiu
és plantejar objectius massa fàcils com massa difícils: en ambdós casos es
pot trobar el mateix grau de desmotivació. Per ajustar aquest paràmetre és
necessari iniciar la intervenció amb una anàlisi contextual on s’estudiarà
el nivell funcional dels usuaris per, a partir d’aquí, determinar un grau de
dificultat adequat a totes les tasques plantejades.

• S’han d’especificar les tasques que cal realitzar. Les metes específiques
amb un grau de dificultat relativament alt poden despertar l’interès d’assolir-
les pel repte que suposen. Cal assenyalar que sempre que es plantegi
una tasca difícil o massa estructurada hi ha d’haver una retroalimentació
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Dependència severa

La dependència severa
s’emmarca en la classificació de

graus de dependència que moltes
administracions prenen de

referència per determinar el grau
d’autonomia d’una persona i així

establir el tipus d’ajudes a la
dependència que l’Administració

li pot oferir.

contínua que vagi donant incentius a la persona perquè vagi avançant en la
consecució del seu objectiu.

• Cal tenir en compte altres factors que influeixen en el grau d’impli-
cació. Entre aquests factors cal destacar el compromís amb els objectius
(una persona s’implicarà d’una manera més clara en tasques que siguin
properes als seus interessos), l’eficàcia personal (pren molta importància
l’autopercepció de la vàlua personal), el tipus de tasca (els objectius grupals
poden generar menys entusiasme pel fet que els resultats no depenen de la
persona mateixa, sinó de l’actuació d’altres que un mateix no controla) i la
cultura nacional (els valors i les motivacions generals que predominen en la
cultura d’una societat).

Així doncs, la teoria de la fixació de metes orienta sobre quin procediment s’ha de
seguir en planificar una intervenció per tal de poder comptar amb un alt nivell de
motivació per part dels usuaris.

Exemple d’aplicació de la teoria de la fixació de metes en la tasca socioeducativa

El Pep treballa com a assistent d’atenció domiciliària amb la Maria, una dona de 78 anys
que viu amb el seu marit, el Vicenç, de 84 anys, que presenta demència i una dependència
severa. En el desenvolupament de la seva feina, el Pep s’encarrega de donar un cop de mà
a la Maria en les diferents tasques de la llar, així com d’orientar-la en les diferents atencions
que ofereix al Vicenç.

Un dels objectius que el Pep té programat és guiar la Maria en la dosificació de medicació
que ha d’administrar al Vicenç. És una activitat delicada, perquè qualsevol errada pot tenir
greus conseqüències, i per això és fonamental la claredat en les consignes. Seguint els
principis de la teoria de la fixació de metes, el Pep parteix de les premisses següents:

1. Els objectius o metes han de ser clars: aquesta activitat té molt ben definida la meta que s’ha
d’assolir, que és administrar adequadament la medicació al Vicenç.

2. Qualsevol acció ha de comportar un grau de dificultat òptim: aquesta tasca no seria possible si
la Maria no estigués capacitada per dur-la a terme. Això comporta que ha de tenir capacitats
cognitives com la memòria o l’atenció en estat òptim. Per assegurar-se que la Maria és capaç
de dur-la a terme, és necessari que el Pep supervisi les primeres actuacions per tal de valorar
la posada en marxa d’aquesta activitat.

3. S’han d’especificar les tasques a realitzar: en aquest punt, el Pep ha d’explicar clarament els
passos que cal seguir. Utilitzarà recursos com els pastillers, els dispensadors de medicació o
anotacions ben definides perquè la Maria les pugui seguir sense problemes.

4. Ha de ser una tasca propera per tal que hi hagi implicació: el compliment dels objectius porta
una càrrega important de responsabilitat i compromís personal de la Maria, i això li confereix
un estat motivacional força alt per dur a terme la tasca.

1.4 Teories de l’aprenentatge

Parlar d’aprenentatge planteja molts interrogants per la complexitat del procés. Al
llarg de la història, des de diverses disciplines han sorgit teories que han intentat
resoldre totes les qüestions relacionades amb com l’ésser humà aprèn i en les quals
cada autor ha aportat la seva visió del procés d’ensenyament-aprenentatge.
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John B. Watson (EUA,
1878-1958), psicòleg
nord-americà, va ser un dels
personatges més importants
en el desenvolupament de
les teories conductistes.

Ivan Petrovich Pavlov
(Rússia, 1849-1936) va ser
un fisiòleg i psicòleg rus,
figura destacable en
l’explicació del
condicionament clàssic.

Conductes reflexes

Són totes aquelles que es donen
en la persona de manera
automàtica, sense que darrere hi
hagi un aprenentatge. En són
exemples clars l’esternut, el
parpelleig i la tos.

Es poden destacar dos corrents principals: d’una banda, l’innatista, que afirma
que els factors innats de les persones (herència, gens) són els que tenen més
importància en el procés d’aprenentatge; de l’altra, l’ambientalista, que, en
contraposició, afirma que els factors determinants són els ambientals (relació de
les persones amb l’entorn).

Actualment, la postura més acceptada per la majoria és la que considera que en el
procés d’aprenentatge hi intervenen tant factors interns com externs.

1.4.1 Teories conductistes: condicionament clàssic i
condicionament operant

Fundat per John B. Watson, el conductisme és la disciplina de la psicologia que
estudia les lleis del comportament humà i animal. Afirma que la conducta està
determinada pels estímuls que la persona o l’animal pugui rebre, concretament
pels elements externs més que no pas per factors de tipus intern.

Per al conductisme, la conducta és modificable en funció dels estímuls
externs que es rebin.

Seguint aquest postulat, Ivan Petrovich Pavlov va estudiar la relació que hi ha entre
les conductes reflexes i els estímuls incondicionats, en una teoria anomenada
condicionament clàssic.

Pavlov va experimentar amb gossos relacionant una conducta reflexa, com és
la salivació que apareix quan a l’animal se li presenta menjar, amb el so d’una
campana (estímul extern). El plantejament inicial era que, de manera separada,
el so de la campana no produïa cap efecte en el gos, però si de manera repetitiva
es feia sonar la campana just abans de presentar-li el menjar, s’aconseguia que
aquest so deixés de ser un estímul incondicionat per passar a ser condicionat. El
gos, amb el so de la campana, preveia l’aparició de menjar, i sense que aquest
aparegués l’animal ja emetia la conducta de salivar. El procés del condicionament
clàssic culmina amb l’associació de dos estímuls que funcionaven separadament
en la generació d’una mateixa resposta.

Els elements d’aquesta teoria (vegeu figura 1.5) són:

• Estímul incondicionat (EI): és tot element que produeix una resposta. En
el cas de l’experiment esmentat, és el menjar.

• Resposta incondicionada (RI): és la reacció automàtica que produeix un
estímul determinat. En aquest cas, és la salivació reflexa que produeix el
menjar.

• Estímul neutre (EN): és l’estímul que no produeix cap resposta condicio-
nada. En aquest cas, és el so de la campana.
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• Estímul condicionat (EC): és l’estímul neutre que, a partir d’associar-lo
amb un altre estímul, es torna condicionat. En aquest cas, a mesura que es
fa sonar la campana just abans de donar el menjar, s’aconsegueix que el so
de la campana produeixi la mateixa resposta que el menjar.

• Resposta condicionada (RC): la resposta s’associa amb l’estímul neutre
convertit en condicionat. En el nostre cas, segregar saliva (conducta) amb
el so de la campana.

Figura 1.5. Procés del condicionament de Pavlov

En aquest mateix corrent, el psicòleg i pedagog Edward Thorndike (EUA, 1874-
1949), amb la llei de l’efecte, va anar més enllà i va proposar que les conductes
tendeixen a repetir-se si les conseqüències que se’n deriven són positives i, en
canvi, desapareixen si tenen resultats negatius.

La llei de l’efecte

La llei de l’efecte es fonamenta sobre principis antropològics de supervivència. Acostumem
a rebutjar conductes que ens resulten desagradables o nocives i a repetir accions que ens
resulten agradables, com menjar o practicar sexe, per tal de perpetuar l’espècie humana.

Agafant els principis de Thorndike, el psicòleg Burrhus Frederic Skinner (EUA,
1904-1990) va afegir els conceptes de reforç positiu i càstig positiu com a
eines per tal de potenciar o atenuar una conducta determinada en funció de les
conseqüències de cadascuna de les conductes. Les conseqüències agradables
d’una conducta actuen com a reforç positiu augmentant les probabilitats d’aparició
de la mateixa conducta; en canvi, les conseqüències desagradables actuen com a
càstig positiu disminuint les possibilitats d’aparició de la conducta.

Els reforços positius (recompenses o premis) ajuden a consolidar els
comportaments. Els càstigs positius (reprimendes) ajuden a disminuir o
eliminar determinats comportaments.
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Skinner creia que el condicionament clàssic no podia explicar tots els tipus
d’aprenentatge, i estava més interessat a aprendre com les conseqüències de les
accions podien influir en la conducta.

Exemple de reforç positiu

L’Anna treballa com a auxiliar d’ajuda a domicili amb el Francesc, un home de 72 anys que
viu sol. Avui es disposen a fer algunes tasques relacionades amb la cura i neteja de la roba.
El Francesc, tot i tenir bona traça utilitzant la planxa, és força reticent a utilitzar-la perquè
no veu la necessitat d’anar amb la roba ben planxada. L’Anna ha vist l’habilitat que té el
Francesc amb la planxa, i no ha dubtat a elogiar-la per tal d’animar-lo a planxar. També li
ha comentat que si planxa la roba millorarà el seu aspecte personal i amb això el seu estat
d’ànim. L’elogi actua en aquest cas com a reforç positiu.

1.4.2 Teoria de l’aprenentatge social, observacional o vicari

La teoria de l’aprenentatge social va ser formulada pel psicòleg Albert Bandura
(Canadà, 1925) i estableix que els éssers humans aprenem a partir de les conductes
que observem en el nostre entorn. En aquesta teoria, l’aplicació dels reforços, tan
important en la proposta conductista, ja no resulta tan determinant.

En contraposició al conductisme, Bandura va afirmar que el fet d’aprendre no té
per què comportar un canvi de conducta de forma immediata. A tall d’exemple,
exposa que els infants aprenen coses noves contínuament a través de l’observació,
però no necessàriament duen a terme les conductes observades fins que no hi ha
la necessitat o motivació d’utilitzar la nova informació.

Segons Bandura, observant una persona que actua com a model i duu a terme
la conducta que es desitja aprendre, un individu es forma una idea de com els
components de resposta han de ser combinats i seqüenciats per produir la nova
conducta. Dit d’una altra manera, les persones deixen guiar les seves accions per
nocions que han après prèviament, en lloc de confiar en els resultats de les seves
pròpies conductes.

L’aprenentatge per observació s’estructura en quatre fases:

1. Adquisició: l’aprenent capta la informació del model de referència. En
moltes ocasions és el mateix tècnic qui actua com a model.

2. Retenció: l’observant analitza i emmagatzema la conducta observada per a
una posterior repetició.

3. Execució: es porten a terme els comportaments observats i enregistrats en
la memòria.

4. Conseqüències: finalment, es comproven els aprenentatges i els canvis de
conducta que s’han produït.

Exemple d’aprenentatge per observació

La Maria s’ocupa de l’atenció domiciliària al Joan, un home de 77 anys que viu sol i presenta
dificultats a l’hora de gestionar la compra i la preparació dels àpats diaris. Avui la Maria ha
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Jean Piaget (Suïssa,
1896-1980), psicòleg,
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decidit acompanyar el Joan a comprar per tal d’incidir en quins aliments ha de prioritzar en
la seva compra per elaborar un menú saludable, i posteriorment han preparat el dinar.

En tot aquest procés, la Maria ha pres la iniciativa i ha fet de model en totes les botigues
on han anat (fruiteria, peixateria...) tot explicant-li cadascun dels passos que cal seguir a
mesura que ella comprava. Ha fet el mateix a l’hora de cuinar: a mesura que anava cuinant,
explicava el procés de preparació dels plats i el Joan l’ha observat.

Al pla d’actuació, la Maria té previst fer-ho així durant un mes, tot i que a poc a poc anirà
cedint determinades tasques al Joan i l’acompanyarà en el procés. L’objectiu final és que
el Joan les dugui a terme totes de forma autònoma.

1.4.3 Teoria de l’aprenentatge constructivista

El plantejament que fa la teoria constructivista posa l’èmfasi en la relació que
s’estableix entre la informació que rebem de l’exterior i la informació de la qual
ja disposem com la base del procés d’aprenentatge. Considera que de manera
contínua l’ésser humà adquireix coneixements, incorpora informació que capta
de l’entorn a través dels sentits i reorganitza els coneixements de què ja disposa a
partir de la nova informació.

A principis del segle XX, Jean Piaget va postular la idea que les persones constru-
eixen el seu coneixement a partir dels processos d’assimilació i acomodació:

• Assimilació: incorporació de nova informació.

• Acomodació: reorganització dels coneixements de què ja disposen.

Piaget afirma que a partir d’aquests dos processos anem construint esquemes de
coneixement cada vegada més complexos.

Un esquema és una estructura mental determinada que pot ser transferida i
generalitzada a altres contextos.

Per exemple, quan aprenem que un cotxe és un vehicle amb motor i quatre rodes,
generem la idea que tots els objectes amb motor i quatre rodes són cotxes. O si
aprenem a escriure en un quadern de cal·ligrafia a l’escola, aquest aprenentatge el
podrem generalitzar i dur a terme en altres situacions escrivint en suports diferents
del quadern de l’escola.

Exemple d’assimilació i acomodació

A un usuari amb problemes recents de mobilitat se li presenten un seguit de productes de
suport per a la ingesta que li permetran ser autònom en el desenvolupament d’aquesta
tasca. Concretament, se li ofereixen culleres, gots i plats adaptats, perquè els associa amb
els estris de menjar convencionals, però al principi pot tenir dificultats per fer-los servir,
perquè requereixen un maneig diferent dels tradicionals.

Seguint Piaget, a través del procés d’assimilació l’usuari reconeix que són estris per
a la ingesta d’aliments, ja que tot i no ser exactament iguals, comparteixen moltes
característiques amb els estris tradicionals. Un cop comença a fer-los servir, s’adona que
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la cullera adaptada requereix un moviment més senzill per utilitzar-la, així com la capacitat
del plat adaptat de mantenir els líquids dins sense que vessin tot i que es mogui. A través
del procés d’acomodació anirà discriminant les particularitats dels estris adaptats.

Continuant amb la teoria piagetiana, amb l’equilibració d’aquests dos processos
l’usuari haurà construït un esquema de coneixement nou que li permetrà utilitzar
els productes de suport.

1.4.4 Teoria de l’aprenentatge significatiu

Prenent les premisses de Piaget, el psicòleg David P. Ausubel (EUA, 1918-2008)
va proposar la teoria de l’aprenentatge significatiu, que afirma que tothom
incorpora nous aprenentatges a partir dels que ja té. Un nen en edat escolar no pot
aprendre la multiplicació si encara no coneix la suma, o dit d’una altra manera,
els educadors aprofiten que els alumnes ja dominen la suma per ensenyar-los la
multiplicació.

Ausubel planteja que l’aprenentatge depèn de l’estructura cognitiva prèvia de què
es disposi i de com aquesta es relaciona amb la nova informació, entenent per
estructura cognitiva el conjunt d’informació que un individu posseeix en un
determinat camp del coneixement, així com de la seva organització. L’important,
doncs, no és com es presenta la informació, sinó com la nova informació s’integra
en l’estructura de coneixement existent.

Aquest postulat, totalment contrari a l’aprenentatge memorístic, incideix en el fet
que l’aprenent obtingui uns coneixements sòlids i a llarg termini.

Si l’aprenentatge és significatiu per a la persona, perdurarà en el temps
i s’integrarà amb més facilitat a l’estructura de coneixement. Cal que
l’aprenentatge sigui integral, comprensible i estimulant.

D’acord amb aquesta teoria, perquè un aprenentatge sigui significatiu s’han de
donar tres condicions:

• Significativitat lògica del material: el contingut ha de ser clar, coherent
i amb un significat lògic de cadascuna de les seves parts. Si s’explica
a un usuari com es prepara un plat, s’hauran d’explicar cadascun dels
passos de manera clara i seqüenciada amb una estructura fàcil d’entendre.
Per exemple, en explicar com es prepara la mongeta tendra amb patata
s’indicaran els diferents passos: omplir la cassola amb aigua i posar-la al
foc, rentar la mongeta i tallar-la a trossos, pelar i rentar la patata, trossejar-
la, posar sal a l’aigua quan bulli, etc.

• Significativitat psicològica del material: que es pugui utilitzar per cons-
truir nous coneixements establint relacions entre els coneixements previs
i els nous. En aquest sentit, el contingut ha de ser coherent amb el que
l’aprenent ja sap. Seguint el cas anterior, el primer pas serà conèixer
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quines habilitats culinàries té l’usuari per tal de partir-ne i exposar-ne de
noves, augmentant-ne de forma gradual la complexitat. Així, cal constatar
si l’usuari domina la tècnica per pelar les patates amb pelador o ganivet, per
netejar la mongeta, per trossejar les patates per bullir, etc.

• Motivació: en tot procés d’aprenentatge hi ha d’haver una actitud favorable
de l’aprenent.

1.4.5 Teoria sociocultural de Vygotskij

La teoria psicosocial de Vygotskij confereix la màxima importància al paper que
té l’entorn en el procés d’aprenentatge, considerant que l’aprenentatge apareix
com a fruit de la integració de la persona amb el medi social en el qual es troba
immers.

La seva aportació al fenomen de l’aprenentatge es va concretar a establir tres
nivells (o zones) en el procés d’aprenentatge: zona de desenvolupament real, zona
de desenvolupament potencial i zona de desenvolupament proper, representats en
la figura 1.6.

Vygotskij subratllava la importància de la zona de desenvolupament
proper per a qualsevol procés d’aprenentatge, entenent-la com la distància
que hi ha entre el que una persona pot fer sola (zona de desenvolupament
real) i el que pot fer amb l’ajut d’una altra persona (zona de desenvolupament
potencial).

Així, amb el suport de les persones que l’envolten, tota persona arribarà més lluny
en tot procés d’aprenentatge que si ho fes sense suport.

Figura 1.6. Zona de desenvolupament proper (ZDP)

Exemple de la teoria sociocultural de Vygotskij

La Mireia treballa com a auxiliar en una residència de gent gran, on dona suport al Pascual
(84 anys) per fer les activitats de la vida diària. El Pascual va patir fa poques setmanes una
embòlia que li ha afectat en gran mesura la capacitat de la parla. La Mireia li està ensenyant
a utilitzar un sistema alternatiu de comunicació, concretament l’ús de pictogrames, que
utilitzen a la residència amb usuaris amb dificultats en l’articulació de les paraules. Segons
Vygotskij, podem establir tres nivells en el procés d’aprenentatge:
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• Zona de desenvolupament real: allò que pot fer el Pascual per si mateix davant el nou
sistema de comunicació. Potser seria capaç de fer ús d’algunes imatges i interpretar-les.

• Zona de desenvolupament potencial: coneixement que pot assolir en Pascual, partint de
les seves capacitats i amb l’ajut de la Mireia. Pot incorporar l’ús del sistema alternatiu de
comunicació en el seu dia a dia amb un nombre substancial de pictogrames.

• Zona de desenvolupament proper: és la distància que hi ha entre l’estat que presentaria el
Pascual sense el suport de la Mireia i el que ha estat capaç d’aprendre amb l’ajut de la Mireia.

Aquesta teoria atorga un paper fonamental a les persones, siguin professionals
o familiars, que actuen com a suport d’un usuari i intervenen en el procés
d’ensenyament i aprenentatge.

1.5 El procés d’aprenentatge en els diferents col·lectius

El procés d’aprenentatge és individual i presenta característiques diferents en
cadascun de nosaltres, atenent les nostres particularitats. Aquest fet obliga els
professionals a dissenyar les intervencions de forma individualitzada, ajustant-se
a les característiques pròpies que la persona destinatària presenta en un moment
concret. Tot i així, es poden assenyalar un seguit d’aspectes que s’acostumen a
presentar habitualment dins de diversos col·lectius, com ara gent gran, persones
amb diversitat física i/o sensorial, persones amb diversitat intel·lectual i
persones amb malaltia mental.

Per oferir una atenció psicosocial adequada, el primer requeriment del tècnic
és conèixer les característiques particulars d’aquests grups i les necessitats que
presenten, ja que poden influir en el procés d’aprenentatge.

De la mateixa manera, de forma general, cal actuar sota els paràmetres següents:

• Tractar els usuaris de forma natural, evitant els prejudicis o la sobreprotec-
ció que puguin obstaculitzar una relació educador-usuari adequada.

• Centrar-se en les capacitats, no en les limitacions.

• Tenir una visió positiva dels usuaris per afavorir la relació d’ajuda. És
important aconseguir encomanar aquesta visió positiva als usuaris.

• Lligat a la consideració anterior, fer ús d’un llenguatge positiu.

• Ser precís en l’ajut prestat. En aquest sentit, seria bo preguntar sempre
als usuaris abans d’actuar i no donar per descomptada alguna qüestió
relacionada amb el suport prestat. Ens pot passar que es doni per fet que
l’usuari pot fer una tasca per si sol i potser necessita algun petit suport.

• Assegurar-se d’obtenir un feedback que possibiliti la interrelació entre
usuari i auxiliar. Aspectes comunicatius com emetre missatges clars o
demanar als usuaris assentir cada cop que donem un missatge pot facilitar
aquesta interrelació comunicativa.

• Col·laborar en la incorporació dels productes de suport quan sigui necessari.
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1.5.1 Gent gran

La vellesa és l’etapa del cicle vital que comença al voltant dels 65 anys, tot
coincidint amb l’edat de jubilació, tot i que en els països desenvolupats, amb les
millores en alimentació, sanitat i higiene, l’inici d’aquesta etapa tendeix a retardar-
se. És una etapa regressiva, fet que significa que a mesura que una persona es
fa més gran, les seves capacitats van empitjorant. En l’actualitat, l’anomenada
tercera edat pot allargar-se per sobre dels 80 anys.

La pèrdua o regressió de determinades competències, pròpia d’aquesta etapa,
deriva en molts casos en una pèrdua més o menys accentuada de l’autonomia que
afecta tots els àmbits de la persona: l’àmbit físic (trastorns de mobilitat o de la
marxa ocasionats pel deteriorament del sistema motriu i reducció de l’eficàcia
dels òrgans sensorials), l’àmbit psicològic (demències o malalties neurològiques)
i l’àmbit social (pèrdua de les persones estimades). Aquests fets incideixen en la
capacitat d’aprenentatge d’una persona.

Pel que fa a la intervenció, cal tenir en compte l’heterogeneïtat de perfils que es
poden trobar en l’atenció a la gent gran. En tot cas, s’han de tenir presents les
següents consideracions:

• L’autonomia en la realització de les activitats de la vida diària ha de ser el
pilar en què es recolzaran totes les nostres actuacions.

• El tècnic s’ha d’adaptar a les seves capacitats i el seu ritme de treball, tenint
present que en general necessiten més temps per enllestir una activitat.

• S’ha d’evitar tenir una actitud sobreprotectora i infantilitzar el llenguatge
en adreçar-se als usuaris.

• S’han d’utilitzar frases curtes, clares i senzilles, amb una sola idea per
frase, i evitar utilitzar un llenguatge abstracte (metàfores o paraules en altres
idiomes).

• S’ha de parlar sempre de cara, acompanyant el llenguatge parlat amb gestos
per facilitar la comunicació, i s’ha de repetir la informació sempre que
calgui.

• S’ha de fer ús d’imatges per completar la informació, en cas que sigui
necessari.

• La informació que es doni a l’usuari per escrit (anotacions puntuals o
recordatoris) ha d’estar ben estructurada, amb lletres clares i grans per
facilitar-ne la lectura.

• En cas que l’usuari utilitzi un sistema alternatiu per a la comunicació, se’n
promourà l’ús.

• S’ha de tenir en compte l’experiència viscuda de cada usuari per tal
d’aprofitar-la en la realització d’activitats, d’aquesta manera s’aconseguirà
un nivell més alt de motivació.
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En els “Annexos” teniu un
seguit d’enllaços que
aporten informació i
recursos interessants
sobre l’envelliment actiu.

La millora de la qualitat de vida
afavoreix l’envelliment actiu. Font:
Enrique Abad (Flickr)

Un dels aspectes que creix en l’etapa de la vellesa és la disponibilitat de temps
per fer tasques que han pogut quedar pendents en el període actiu de la seva vida,
abans de la jubilació. És positiu motivar l’usuari en aquest sentit i aprofitar aquest
fet per oferir una formació en el temps lliure que servirà per fer-los partícips de la
vida social i augmentar així les ganes de viure. L’envelliment actiu es relaciona
amb la participació en diferents activitats per tal de millorar la qualitat de vida i
retardar el procés d’envelliment.

“L’envelliment actiu suposa el procés pel qual s’optimitzen les oportunitats de benestar físic,
social i mental durant tota la vida, amb l’objectiu d’ampliar l’esperança de vida saludable, la
productivitat i la qualitat de vida en la vellesa.”

Diputació de Barcelona (2005). Polítiques locals per a un envelliment actiu, pàg. 11.

Seguint aquesta premissa, les administracions públiques dissenyen programes
dirigits a promocionar aquest estil de vida en la tercera edat.

Exemple d’intervenció amb gent gran

El Pep treballa en una residència com a gerocultor i el centre prepara una sortida per passar
un dia a la muntanya. El tècnic ha pensat:

• Dissenyar una breu presentació i un material imprès per reforçar de forma visual l’explicació
que farà als usuaris sobre la sortida.

• No només informarà de quines activitats es faran el dia de la sortida, sinó també de tots els
passos que es portaran a terme des de l’arribada al centre al matí fins a la tornada.

• Les informacions verbals es faran en un to de veu ferm però sense arribar a cridar, una parla
clara, vocalitzant de forma adequada i a un ritme lent que faciliti la comprensió del missatge.
Si és necessari, es repetiran les indicacions en més d’una ocasió. D’altra banda, el tècnic
s’assegurarà de parlar situant-se davant de la persona usuària a qui es dirigeix i sempre
esperant un missatge d’assentiment que confirmi la comprensió del missatge.

• En els dies previs es faran activitats relacionades amb la sortida per augmentar la motivació
dels participants (visionats de documentals, debats on tothom pugui expressar la seva
experiència en relació amb la muntanya o fitxes d’activitats).

• Per preparar aquestes activitats complementàries, en Pep ha comptat amb l’ajuda de dues
usuàries del centre: la Maria, de 80 anys, que havia treballat de mestra de primària, i la Joana,
de 78, que treballava en una agència de viatges.

1.5.2 Persones amb diversitat funcional física i diversitat funcional
sensorial

Les persones amb diversitat funcional física i amb diversitat funcional sensorial
presenten característiques diferents, tot i que a grans trets es pot afirmar que
les principals funcions que es veuen afectades incideixen de manera directa
en els desplaçaments, el maneig dels objectes i/o la comunicació. Aquestes
disfuncions poden ser d’origen congènit o de naixement (espina bífida, ceguesa),
esdevingudes a partir d’un accident (paraplegia, tetraplegia, sordesa) o ser una
disfunció orgànica (vessament cerebral).
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Es pot consultar el catàleg
de productes de suport a

www.ceapat.es.

Vegeu tota la informació
referida als sistemes

augmentatius i alternatius
de la comunicació (SAAC)

al mòdul Suport a la
comunicació.

En aquest sentit, es pot afirmar que una de les principals necessitats d’aquest
col·lectiu rau a relacionar-se amb el món físic i social a través d’altres sentits o
amb productes de suport a la comunicació i/o a la mobilitat.

El bastó és un producte de suport per
a persones amb diversitat sensorial.

Font: Amputats Sant Jordi (Flickr)

S’anomena producte de suport tot material que ajuda a prevenir,
compensar, controlar o neutralitzar les diferències d’accés a la participació
de les persones usuàries. Hi ha un ampli ventall de productes adaptables a
les necessitats de cada usuari.

Cal tenir present que les possibles limitacions en la recepció, la percepció,
l’exploració o l’execució de les activitats incideixen en la capacitat d’aprenentatge
de la persona, sobretot si les limitacions sensorials o físiques s’han esdevingut en
edats primerenques o han estat presents des del naixement. Aquestes caracterís-
tiques incideixen de manera directa en l’estat emocional i en la predisposició a
realitzar les diferents tasques quotidianes, essent generalment molt baix el nivell
de motivació d’aquestes persones, aspecte sobre el qual caldrà incidir a nivell
professional.

En aquest sentit, es tindran en compte les consideracions següents:

• S’ha de treballar per l’accessibilitat als diferents espais, eliminant les
barreres que dificultin l’accés als recursos. Les tècniques que s’han de
prioritzar han d’anar encaminades a l’adquisició d’habilitats de mobilitat
i orientació, com ara caminar o pujar i baixar escales, de protecció personal,
l’establiment de referències o la recerca d’objectes. S’ha d’incidir en la
importància de la utilització de diferents suports a la mobilitat (crosses,
cadira de rodes i altres productes de suport).

• El treball de suport també ha d’anar encaminat a l’assoliment d’hàbits
d’autonomia personal. Molt lligada a l’apartat anterior, és necessària
l’adaptació de l’entorn a les necessitats de les persones amb diversitat
sensorial o física. Serà necessari utilitzar productes de suport.

• S’ha de potenciar l’ús dels anomenats sistemes augmentatius i alternatius
de la comunicació (SAAC). Aquests sistemes permeten comunicar-nos
amb persones amb diversitat sensorial com ceguesa o sordesa, així com amb
persones amb dificultats comunicatives derivades d’algun trastorn físic, les
anomenades afàsies.

Sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació (SAAC)

Són els instruments o tècniques de suport que faciliten la comunicació amb persones que
presenten problemes en aquesta àrea. La llengua de signes i la utilització de pictogrames,
d’imatges o de plafons de la comunicació són les eines més habituals.

Es poden trobar recursos referits als SAAC en l’adreça que publica la Universitat de
Barcelona en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família:
www.utac.cat.
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• En molts casos, l’aïllament és l’actitud en què es refugien les persones
amb diversitat sensorial i física. Les dificultats que comporta comunicar-
se i/o desplaçar-se solen comportar la reducció de relacions socials i de
l’establiment de vincles afectius. Així doncs, en el desenvolupament de la
nostra tasca haurem de promoure la participació dels usuaris en diferents
projectes de la comunitat.

• S’ha de posar el focus d’atenció a fer veure a la persona quines són les seves
possibilitats i no centrar-nos en les dificultats. La nostra actuació ha d’anar
encaminada a fer veure que el hàndicap que pot suposar tenir minvades
algunes capacitats no ha d’impedir fer una vida plena.

En un nivell més concret, les consideracions que es tindran en l’atenció específica
d’aquests col·lectius han d’anar adreçades a atendre tres necessitats d’atenció
principals: l’atenció al desplaçament, l’atenció a la manipulació i l’atenció a
la comunicació.

Persones amb diversitat funcional visual

El col·lectiu de persones amb diversitat funcional visual inclou tant les persones
que tenen visió parcial, és a dir, que hi veuen en un determinat grau, com les
persones que tenen ceguesa total.

En les intervencions amb aquestes persones cal seguir les indicacions següents:

• En cas que es tracti d’una persona amb visió parcial s’han de tenir en
compte elements com la il·luminació de l’entorn, el contrast dels colors
dels objectes, del mobiliari, dels panells informatius, del terra, els canvis
de nivell, etc.

• Si es tractés d’una persona amb ceguesa total és important mantenir l’entorn
ordenat i lliure d’objectes que puguin obstaculitzar-li els desplaçaments,
així com evitar deixar les portes, les finestres o els calaixos oberts. També
cal prescindir d’objectes decoratius que puguin dificultar el desplaçament i
l’orientació.

• En la manipulació d’objectes, sempre que se li doni un objecte se’n
verbalitzarà el nom, tot descrivint de quin objecte es tracta i les seves
característiques, si escau. A l’hora de deixar qualsevol objecte és necessari
que l’usuari prengui consciència d’on s’ha dipositat, per tal que pugui
accedir-hi de manera autònoma.

• Pel que fa a la comunicació, el tècnic ha de fer evident la seva presència
(saludant verbalment, per exemple), situar-se davant l’usuari durant la
conversa perquè sàpiga que es dirigeix a ell, verbalitzar totes les accions
que fa i promoure l’ús del sistema de comunicació i els productes de suport
que cada usuari utilitzi (Braille, pictogrames, text engrandit...).
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Persones amb diversitat funcional auditiva

Dins del grup de persones amb diversitat funcional auditiva hi ha persones amb
pèrdua d’audició parcial o hipoacúsia i persones amb sordesa total. En ambdós
casos, l’aspecte fonamental que cal tenir present en les intervencions és el relatiu
a la comunicació.

Cal tenir en compte les indicacions següents:

• S’ha de vetllar perquè la comunicació verbal es faci de forma clara i a una
velocitat adequada, vocalitzant i articulant les paraules.

• És important l’ús dels suports a la comunicació necessaris que augmentin
o amplifiquin el so (audífon, implant coclear, etc.).

• Cal parlar situant-nos davant de la persona i mirant-nos als ulls. En el cas
que la persona no ens miri podem avisar-la tocant-li el braç o l’espatlla, si
es troba d’esquena.

• Sempre s’ha de respectar el torn de paraula i hem d’evitar tapar-nos la boca
en parlar.

• Es poden utilitzar missatges escrits i/o imatges per acompanyar la comunica-
ció verbal, així com elements de la comunicació no verbal (gestos), sempre
que no s’exageri.

Persones amb diversitat funcional física

Les persones amb diversitat funcional física poden presentar afectacions en tres
àrees funcionals: en l’accessibilitat o els desplaçaments, en la manipulació i/o en
la comunicació.

Cal tenir en compte les indicacions següents:

• Per promoure l’autonomia en els desplaçaments cal assegurar-se que l’espai
està adaptat a les necessitats de l’usuari i s’ha d’actuar en aquesta línia, sigui
deixant lliures d’obstacles les zones de pas o posant catifes antilliscants en
les zones en què sigui necessari, com poden ser el bany i la cuina.

• Pel que fa a la manipulació d’objectes quotidians, s’ha d’incloure l’ús
dels productes de suport adaptats a l’usuari per tal de facilitar l’adquisició
d’aprenentatges vinculats a les activitats de la vida diària, com poden ser
les relacionades amb el menjar, el vestit o la higiene.

• En la comunicació amb l’usuari s’ha de fer servir el sistema de comunicació
i/o suport que aquest necessiti, sigui un plafó de la comunicació, els
pictogrames o els comunicadors.

La intervenció psicosocial ha d’anar encaminada a fomentar l’autonomia dels
usuaris i fugir d’actituds de sobreprotecció.
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Exemple d’intervenció amb persona amb diversitat funcional física i auditiva

La Fina és auxiliar de suport domiciliari en una llar on viuen la Joana i el seu marit Francesc,
una parella octogenària. El Francesc ha perdut recentment la mobilitat de les cames a
causa d’una embòlia i es desplaça en cadira de rodes, i la Joana presenta un principi
d’Alzheimer i té una pèrdua auditiva important. Ella disposa d’un audiòfon però no el fa
servir habitualment, perquè diu que li molesta. Fins ara, el Francesc era el membre de
la parella que duia a terme la major part de les tasques relacionades amb la gestió a la
llar: preparar àpats, fer la compra, posar rentadores, etc. Ara la situació del Francesc és
diferent i cal que la Fina faciliti els processos d’aprenentatge davant els nou reptes que
suposa moure’s en cadira de rodes.

En el desenvolupament de la seva tasca, la Fina ha de tenir en compte els principis
següents:

• Revisar amb els usuaris els diferents espais de casa i fer les modificacions necessàries per
mantenir-los lliures d’obstacles, i així facilitar la mobilitat de la parella dins la seva llar.

• Caldrà determinar si s’han de prendre mesures per evitar accidents, sobretot a la cuina i al
bany, i explicar clarament les mesures que cal aplicar.

• Impulsar els productes de suport necessaris perquè el Francesc continuï fent les tasques de
la llar, ensenyant-li com fer-los servir.

• Vetllar per mantenir els dos usuaris en contacte amb la realitat, promocionant la relació
amb familiars i amics i potenciant la implicació en la participació d’algun projecte de
participació comunitària, com ara la celebració d’alguna festa tradicional (castanyada, Nadal,
carnestoltes...).

• Potenciar l’ús de l’audiòfon de la Joana per normalitzar la seva situació comunicativa, així
com valorar la incorporació de senyals visuals que puguin acompanyar els senyals sonors
(per exemple, el timbre de casa).

1.5.3 Persones amb malaltia mental

Segons l’Organització Mundial de la Salut, els trastorns mentals són una
alteració de tipus emocional, cognitiu i/o de comportament en la qual queden
afectats processos psicològics bàsics com l’emoció, la motivació, la cognició,
la consciència, la conducta, la percepció, l’aprenentatge i el llenguatge, fet que
dificulta a la persona la seva adaptació a l’entorn cultural i social en què viu i
genera una forma de malestar subjectiu.

Aquests trastorns afecten diferents àrees, com el comportament, la capacitat de
raonament o la percepció de la realitat, entre d’altres, i de vegades poden limitar
clarament l’autonomia en el funcionament social i psicològic d’una persona.

Existeixen diversos manuals que recullen i defineixen les malalties mentals. Els
més importants són l’elaborat per l’Organització Mundial de la Salut, Clasificaci-
ón internacional de enfermedades (CIE versió 10), i l’elaborat per l’Associació
Nord-americana de Psiquiatria, el DSM V, que actualitza l’anterior versió, el DSM
IV.

DSM 5 versus CIE 10

Ambdues classificacions poden servir de guia per consultar qualsevol trastorn mental i les
seves manifestacions. Així i tot, la publicació de l’última versió del DSM, la cinquena, ha
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generat molta controvèrsia pel fet d’incloure determinades afectacions lleus com a malalties
mentals. Un exemple seria incloure com a malaltia la tristesa que pot sentir una persona
per la mort d’un familiar o la inseguretat que ens pot ocasionar haver d’enfrontar-nos a una
situació determinada.

D’entre els trastorns amb més prevalença destaquen els següents:

• Esquizofrènia: es caracteritza per una alteració a nivell de pensament, emo-
ció i conducta, i porta associada una gran afectació de les funcions de relació
social. Es produeix un greu deteriorament de l’avaluació de la realitat que
interfereix en gran mesura amb la capacitat de respondre a les demandes
quotidianes de la vida. Aquestes distorsions provenen de l’alteració a nivell
de percepció i pensament, i poden aparèixer al·lucinacions en la major part
de les ocasions.

• Trastorn bipolar: les persones amb aquest trastorn experimenten altera-
cions en l’estat d’ànim i en la conducta, amb una important repercussió
en la seva vida quotidiana i la de la seva família. El comportament més
significatiu de les persones que pateixen aquest trastorn són els canvis
continus d’estat d’ànim que es donen de forma sobtada i sense motiu aparent.
La persona pot passar d’un estat d’eufòria a un de tristesa absoluta en molt
poc temps.

• Trastorn de la personalitat: es tracta d’una alteració amb desviacions
significatives respecte a la manera de percebre, sentir i actuar de la resta.
Aquest desordre implica que la persona percep la realitat de manera distorsi-
onada i reacciona amb pensaments, sentiments, emocions i comportaments
de manera poc adequada. Aquests desequilibris afecten molt negativament
la seva vida personal i social.

• Trastorn obsessiu compulsiu (TOC): és un trastorn mental crònic que
condueix la persona que el pateix a tenir certs pensaments repetitius de
manera involuntària, i presenta rutines o rituals de manera continuada.

• Depressió: és un trastorn mental molt freqüent. Els símptomes que presenta
aquesta alteració són la tristesa perllongada en el temps, pèrdua d’interès i
de la capacitat de gaudir, sentiments de culpa o baixa autoestima, trastorns
de la son o de la gana, cansament i falta de concentració, entre d’altres.

• Demència: de naturalesa crònica i progressiva, es caracteritza pel dete-
riorament de la funció cognitiva en un grau que va més enllà del que
es considera normal en l’envelliment natural. La demència afecta la
memòria, el pensament, l’orientació, la comprensió, el càlcul, la capacitat
d’aprenentatge, el llenguatge i el comportament social.

Cal tenir en compte que no totes les persones s’enfronten de la mateixa manera a
la malaltia i, per tant, no podem parlar d’un procediment estandarditzat pel que fa
a l’aplicació de tècniques d’aprenentatge adreçades a aquest col·lectiu. Malgrat
això, cal tenir en compte les següents consideracions:
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• Sovint les malalties mentals porten associats canvis en l’estat d’ànim i la
conducta que, en alguns moments, poden degenerar en conductes disrupti-
ves.

• Cal parar atenció a aspectes com la cura personal i l’alimentació saludable,
àmbits on aquestes persones solen presentar dificultats.

• El foment de les habilitats socials i la resolució de problemes són aspectes
que cal reforçar, atès que generalment presenten mancances en aquests
àmbits.

• La regularitat i control en la presa de medicació és cabdal per assegurar un
equilibri i benestar emocional.

• Serà important que l’usuari participi en el procés d’intervenció per tal que
se senti valorat i escoltat.

• Són importants la flexibilització i el respecte quant a la consecució d’objec-
tius i ritmes de treball.

• Pel que fa a la intervenció del tècnic, haurà de ser curós a l’hora d’adequar
l’entorn perquè l’usuari se senti còmode, transmetent confiança i afecte; a
més, ha de planificar activitats motivadores, tenint present l’estat anímic
(ansietat, ànim, depressió) dels usuaris, i en les quals ells prenguin el
protagonisme, tot donant valor a les accions que duen a terme.

• Per augmentar la motivació davant les propostes és fonamental reforçar cada
petit progrés.

• Es tindrà en compte la continuïtat en la intervenció per tal d’establir vincles
afectius i de confiança entre els usuaris i el tècnic.

• El tècnic serà el promotor de la participació en diferents associacions. Es
fomentarà la cooperació en diferents projectes de participació comunitària,
com per exemple la celebració de les festes del barri, com una forma
d’afirmació cultural de l’usuari. També és una bona opció participar
en esdeveniments esportius o culturals, com ara excursions, caminades
esportives, trobades literàries o musicals, etc.

• Es tindrà en compte l’estigma que pateixen moltes persones amb malaltia
mental, que provoca aïllament social. Aquests prejudicis afecten molt
negativament el seu estat emocional. Per tal de fugir d’aquest estat és
necessari transmetre confiança i oferir suport emocional en tot moment.

L’estigma de la malaltia mental

És la discriminació que pateixen les persones amb aquests trastorns per part de la societat.
Aquesta exclusió, sovint involuntària, parteix del desconeixement i la desinformació que
hi ha al voltant de les malalties mentals. A tall d’exemple, una part de la població pot
pensar que una persona amb esquizofrènia no pot integrar-se de cap manera en la societat
portant una vida normalitzada, ja que contínuament presenta conductes desadaptatives i
disruptives.
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Exemple d’intervenció amb persones amb malaltia mental

Arriba el Nadal i el Quim, que treballa en un centre ocupacional, dona suport a l’educadora
social en la preparació de les diferents activitats que organitza el centre per aquestes dates.

Tradicionalment, cada any es munta un mercat nadalenc amb productes elaborats pels
mateixos usuaris. Per implicar de manera activa els usuaris en l’activitat i motivar-los a
participar-hi s’aplicaran les estratègies següents:

• Per tal que se sentin escoltats, es fomentarà la participació dels usuaris i es valoraran
positivament les aportacions fetes. Mesos abans del Nadal, es recullen les idees dels usuaris
sobre els productes que volen elaborar per vendre al mercat. Després, l’equip prepara
diverses propostes adequades a la majoria de participants i se sotmeten a votació entre tots
els participants, per finalment elaborar el producte de l’opció més votada. Aquest any faran
moneders de feltre.

• Es respectarà en tot moment la individualitat de cada usuari i s’adaptarà el ritme a les
particularitats de cada persona. La creació d’un nou producte implica fer l’aprenentatge de
com fer-lo. Això s’anirà pautant de forma grupal, però de forma individualitzada es donarà
el suport i s’utilitzaran les estratègies necessàries perquè tots participin en la creació dels
moneders.

• L’activitat s’haurà de desenvolupar en un ambient tranquil. Al taller es pot parlar durant la
realització de les activitats, mantenint un to de veu que no destorbi els altres companys. El
tècnic vetllarà per mantenir un ambient relaxat en tot moment i ajudarà a regular el to de veu
i la conducta d’aquelles persones que tinguin més dificultats per mantenir-lo.

• Es reforçarà de manera positiva cada avenç, tot potenciant una relació d’afecte i confiança. El
professional se situarà al costat dels usuaris mentre facin la tasca, fomentant un bon ambient
de treball i fixant-se en els avenços que es realitzen amb la intenció de reconèixer el seu
esforç i les fites aconseguides.

• Amb els guanys de la venda dels productes elaborats pels usuaris es recompensarà el treball
realitzat amb algun regal o amb alguna activitat (sortida al cinema, excursió...).

1.5.4 Les persones amb diversitat funcional intel·lectual

El col·lectiu de persones amb diversitat funcional intel·lectual és molt heterogeni.
En funció del grau d’afectació, les capacitats es veuran lleument afectades i
només requeriran alguna petita adaptació perquè puguin desenvolupar-se de forma
autònoma, o es poden veure greument afectades i requerir una intervenció de
tipus assistencial. Cal tenir present que la diversitat funcional intel·lectual sovint
porta associades altres alteracions, com poden ser problemes de mobilitat, en la
comunicació o en les relacions interpersonals.

En general, les persones amb diversitat funcional intel·lectual aprenen de manera
més lenta i presenten dificultats a l’hora d’aplicar els coneixements adquirits a
altres situacions. Tot i presentar nivells de motivació força alts a l’hora de dur a
terme activitats que els resulten atractives, el seu estat d’atenció no acostuma a ser
gaire prolongat, es cansen amb facilitat i es desanimen fàcilment, sobretot davant
les dificultats. Des del punt de vista social, tendeixen a aïllar-se i a rebutjar el
contacte social.

La realització d’una tasca concreta i
estructurada aporta seguretat a les

persones amb diversitat intel·lectual.
Font: Reprodown (Flickr) Per aquests motius, pel que fa als processos d’aprenentatge es tenen en compte les

següents consideracions:
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En el modelatge s’utilitza
un model de referència per
tal que l’aprenent en pugui
imitar el comportament. El
tècnic pot fer de model i
l’usuari aprendre mitjançant
l’observació.

• Cal donar explicacions clares i simples, evitant donar instruccions massa
llargues.

• Es presenten reptes assumibles al seu estat cognitiu. En aquest sentit, es
parteix de tasques molt senzilles per després anar-les complicant a poc a
poc.

• És important respectar el ritme de treball de cadascú i dividir les activitats
en petites parts d’una durada inferior. D’aquesta manera, evitem que els
usuaris es desmotivin a causa del cansament.

• S’utilitzen diferents tècniques d’ensenyament-aprenentatge tot prioritzant
la que més s’ajusta als usuaris. Una tècnica que ens pot resultar molt útil és
la de modelatge.

• Per tal d’augmentar la seguretat i confiança de les persones usuàries, és
important anunciar la realització de les diferents tasques i assegurar-se que
totes les activitats tenen la mateixa estructura.

• En tot moment cal oferir el suport del tècnic sense que això pugui interferir
en el manteniment i millora de l’autonomia per part dels usuaris.

• Cal fer-los partícips de tot el procés d’aprenentatge per tal que se sentin
valorats i motivats.

• Els petits avenços se celebren, tot reforçant l’assoliment dels diferents
objectius.

Exemple d’intervenció amb persones amb diversitat funcional intel·lectual

La Lídia és tècnica d’atenció a persones en situació de dependència i treballa en una
fundació destinada a l’atenció de persones amb diversitat funcional intel·lectual. Un dels
serveis que ofereix aquesta fundació és l’escola d’educació especial. L’edat de l’alumnat
està compresa entre els 3 i els 18 anys, però poden prorrogar l’escola fins als 20 anys.
Atenint-nos al criteri diagnòstic, han creat grups en funció del grau de discapacitat:

• Discapacitat lleu i moderada: treballen continguts curriculars, principalment en les primeres
etapes. A mesura que els usuaris van creixent, introdueixen continguts referits a les activitats
de la vida diària (AVD), activitats socials i d’oci i de preparació a la inserció laboral.

• Discapacitat greu: el treball en aquest nivell se centra en l’adquisició de determinades tasques
per assolir certa autonomia. També l’estimulació sensorial i motriu forma part del treball diari.

• Discapacitat profunda: el treball de l’assistència de les necessitats vitals i el treball
d’estimulació sensorial i motriu centren el temps d’atenció de persones amb aquest grau
de disfunció intel·lectual.

En el desenvolupament de la seva tasca, la Lídia s’encarrega principalment de:

• Donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials en els seus desplaçaments
dins i fora del centre en tots els moments de la seva escolarització (desplaçament per les
diferents classes, entrades, sortides, esbarjo o menjador).

• Donar suport en el control postural i els canvis de postura necessaris per garantir que puguin
participar en les diferents activitats.

• Donar suport a l’alumnat en els aspectes d’autonomia personal (higiene, alimentació...).
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2. Tècniques de modificació de conducta

Un dels objectius d’intervenció amb persones en situació de dependència és la
millora de qualitat de vida de l’usuari que passa per l’adaptació a una nova
situació, sigui per una malaltia , una situació sobtada o el deteriorament d’algunes
capacitats. Per contribuir al foment de l’autonomia personal, el tècnic ha de
dissenyar una intervenció en la qual ha d’incloure un seguit de tècniques per
promoure el canvi a conductes desitjables.

Derivades de les teories d’aprenentatge, i basades en el condicionament operant,
existeixen les tècniques de modificació de conducta, que a grans trets es pot
dir que permeten modificar aquelles conductes inadequades i mantenir i adquirir
conductes adequades.

Vinculades al concepte de salut, es consideren conductes adequades les que són
adaptatives i proporcionen major benestar a la persona, contribuint a la promoció
de la salut i la prevenció de la malaltia. Per contra, les conductes inadequades
solen ser conductes desadaptatives que perpetuen un estat d’insatisfacció que de
vegades pot esdevenir una malaltia.

2.1 La conducta i els seus components

El comportament humà es conforma de tres dimensions: la cognició, l’emoció i
l’acció.

La conducta és la part observable del comportament humà i és el conjunt
de respostes que té un individu en relacionar-se amb el seu entorn.

La conducta està conformada per tres components (vegeu la figura 2.1):

• Component fisiològic: està relacionat amb tots els canvis que es produeixen
al cos d’una persona en executar una conducta. Poden anar des de la
sudoració de les mans i el rubor a la cara, que són aspectes observables,
fins a l’augment de la freqüència cardíaca i la sensació de fred, aspectes
interns i no observables.

• Component cognitiu: té a veure amb tot allò que pensem en el moment d’e-
xecutar la conducta, incloent-hi també els pensaments previs a la conducta
mateixa.

• Component motriu: és aquell aspecte totalment observable i mesurable
vinculat a l’execució d’una acció.



Atenció i suport psicosocial 42
Aprenentatge i motivació en les persones en situació de

dependència i tècniques de modificació de conducta

Figura 2.1. Components de la conducta humana

Quan sorgeix la necessitat d’intervenir en la conducta d’una persona
cal tenir presents tots tres components. Tot i que podrem avaluar
únicament la conducta manifesta (aspectes observables), de vegades serà
necessari modificar els aspectes no observables, com els pensaments, per
tal d’aconseguir canvis en el component motriu.

Per exemple, si un usuari manté una aparença de deixadesa i manca d’higiene i
a nivell de pensament es va repetint contínuament que no té res a fer i no té cap
motiu per cuidar-se (pensaments negatius), difícilment podrem contribuir al canvi
de la part motora de la conducta (vestir-se, pentinar-se...) sense haver incidit en la
part cognitiva, substituint aquests pensaments per uns altres de més positius.

2.1.1 Tipologia de conductes

En funció del paràmetre o criteri que es tingui de referència són diverses les
classificacions de conductes que podem trobar. Algunes de les més rellevants
per als professionals de l’àmbit psicosocial són les classificacions de conductes
en funció de l’entorn i en funció de la comunicació.

En funció de l’entorn es pot distingir entre conducta adaptada i conducta
desadaptada. La conducta adaptada és aquella que respecta les característiques
de l’entorn, les normes i regles socials, els paràmetres que regulen la comunicació
entre les persones, etc. En contraposició, es fa referència a una conducta
desadaptada quan no existeix un respecte cap a aquests aspectes. La conducta
desadaptada genera una situació de desequilibri, inestabilitat i/o conflicte entre la
persona i el seu entorn.

En relació amb la comunicació es pot parlar de conducta agressiva, conducta
assertiva i conducta passiva, que presenten una sèrie de característiques, tal
com es mostra en la taula 2.1. La conducta agressiva es manifesta en persones
que defensen les seves idees de forma irrespectuosa i ofensiva cap als altres,
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considerant que els seus drets estan per sobre dels dels altres. Les persones
amb una conducta passiva solen evitar els conflictes, i les seves conductes estan
regulades per les opinions i els desitjos dels altres. La conducta assertiva, en canvi,
es manifesta quan una persona defensa els propis drets respectant els dels altres i
expressa els seus sentiments amb llibertat.

Taula 2.1. Característiques de les conductes agressiva, assertiva i passiva

CONDUCTES Component conductual Component verbal Component cognitiu

Agressiva To de veu elevat, parla ràpida, postura corporal
tensa, mirada fixa, gestos amenaçadors

“És culpa teva”, “Has
de...”

“Les meves idees i creences són millors que
les dels altres, soc superior a tu”.

Passiva To de veu fluix, parla entretallada, mirada
baixa o esquiva, postura corporal d’indefensió

“És igual”, “Com tu
vulguis”

“Les meves idees i creences són pitjors que
les dels altres, no valen res, els altres sempre
tenen raó”.

Assertiva To de veu ferm, ritme de parla adequat, mirada
sostinguda, postura corporal recta, gestos que
estiguin d’acord amb la parla

“Comprenc que tu...,
però jo...”, “Penso,
sento...”

“Les meves idees i creences són tan vàlides
com les dels altres, les exposo obertament i
accepto possibles crítiques”.

2.2 Les tècniques de modificació de conducta

Les tècniques de modificació de conducta (TMC) són un recurs que els profes-
sionals de l’àmbit social integren en les seves intervencions. Tot i que estan
associades a l’àmbit clínic dins la disciplina de la psicologia, cal tenir present
que dins l’assistència i l’atenció psicosocial també tenen cabuda. S’apliquen
tant de forma individual com a nivell grupal, i ajuden en l’adquisició d’hàbits
d’autonomia personal i social.

Les tècniques de modificació de conducta són el conjunt d’estratègies
i recursos que permeten fer canvis sobre una conducta, promoure que es
mantingui o eliminar-la per adquirir-ne una de nova.

Les principals TMC són les mostrades en la taula 2.2, classificades segons si
l’objectiu és incrementar o perfeccionar conductes, adquirir noves conductes,
reduir o eliminar conductes, o bé són tècniques per al control de conductes.

Taula 2.2. Classificació de les principals tècniques de modificació de conducta

Tècniques que incrementen o
perfeccionen conductes

Tècniques per adquirir noves
conductes

Tècniques per reduir o eliminar
conductes

Tècniques de control de
conductes

Reforç positiu Modelatge Càstig negatiu Economia de fitxes

Reforç negatiu Emmotllament Reforç de conductes incompatibles Contracte conductual o de
contingències

Reforç intermitent Encadenament Sobrecorrecció

Extinció

Aïllament o temps fora
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Per aplicar aquestes tècniques resulta fonamental:

• Definir amb exactitud la conducta que cal modificar.

• Implicar els familiars en la intervenció.

• Posar el focus de l’actuació a fomentar les conductes adequades i no pas a
castigar les inadequades.

2.2.1 Tècniques per incrementar una conducta

Les tècniques per incrementar una conducta inclouen el conjunt d’estratègies
destinades a augmentar les possibilitats d’aparició d’una conducta.

L’aparició d’una conducta depèn, en part, de les seves conseqüències. Així
doncs, si una conducta obté unes conseqüències positives, aquest fet ajuda que
la conducta es repeteixi. Aquestes conseqüències positives són el que es coneix
com a reforçament.

Les principals tècniques són el reforçament positiu i el reforçament negatiu.

Reforçament positiu

El reforçament positiu és el procés mitjançant el qual l’aplicació d’un estímul
agradable després d’una conducta fa que aquesta tingui més probabilitats de
repetir-se en el futur; és l’obtenció d’una recompensa en realitzar una determinada
conducta.

Els reforços poden ser de diversos tipus:

1. Reforços materials: dins aquest grup s’inclouen tots aquells que són
tangibles, siguin consumibles (es gasten) o duradors (es mantenen en el
temps). Per exemple, un dolç (consumible), un llibre o un disc (duradors).

2. Reforços socials: són aquells que impliquen un reconeixement personal.
Els més comuns són les felicitacions (“Enhorabona”, “Felicitats”), els elogis
(“Molt bé”, “Ho has aconseguit”) i les mostres d’afecte i/o complicitat (petó,
abraçada, picar l’ullet, fer una mirada còmplice).

3. Reforços basats en activitats: el premi consisteix a fer una activitat
desitjada per l’usuari. Poden estar relacionades amb alguna de les seves
aficions, com ara fer sortides (per exemple, anar al cinema, passejar per la
natura) o fer activitats conjuntes (conversar sobre un llibre, prendre un bon
cafè, etc.).

4. Reforços bescanviables: són aquells que es representen en format d’ele-
ment comptable i que permeten ser canviats per alguna cosa desitjable, sigui
material, una activitat, etc. Poden ser fitxes, monedes, cartes, etc.
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Taula 2.3. Exemples de reforços

Tipus de reforç Exemples

Material Consumibles (menjar favorit, dolç...) o duradors (llibre, disc...)

Social Felicitacions (“Enhorabona”, “Felicitats”...), Elogis (“Molt bé”, “Ho has
aconseguit”...) i mostres d’afecte i/o complicitat (petó, abraçada, picar l’ullet, cop
a l’espatlla, mirada còmplice...)

Basat en activitats Fer sortides (anar al cinema, passejar per la natura...), fer activitats conjuntes
(conversar sobre un llibre, prendre un bon cafè, etc.)

Bescanviable Fitxes, monedes, cartes, etc.

L’aplicació del reforçament positiu comporta un seguit de beneficis:

• Fomenta conductes desitjables.

• Millora la relació entre els usuaris i els professionals, així com entre els
companys en el cas de l’àmbit institucional (residència, centre de dia...).

• Augmenta l’autoestima, la motivació i l’esperit de superació de l’usuari.

• Incrementa la predisposició de l’usuari davant nous aprenentatges.

Es recomana l’aplicació de reforços socials davant dels materials, atès que així és
més probable que la conducta adequada perduri en el temps.

Exemple de reforçament positiu

• Situació de partida: l’Anna ha patit un accident i fa un mes que per desplaçar-se ha de fer
servir una cadira de rodes. A l’inici li va costar adaptar-se a la nova situació, i tot i que sap fer
servir la cadira per ella mateixa, moltes vegades intenta que siguin els altres els qui li moguin
la cadira.

• Aplicació de la tècnica: el tècnic d’atenció domiciliària reforça de forma continuada l’Anna
cada cop que es desplaça de forma autònoma amb la cadira de rodes. A l’Anna li encanta
sentir llegir, així que, en finalitzar el servei, el tècnic dedica 10 minuts a fer una lectura en
veu alta de la novel·la que l’Anna estigui llegint. La lectura és el reforç positiu basat en una
activitat que s’aplica per incrementar les possibilitats que l’Anna porti la seva cadira de rodes.

Reforçament negatiu

La retirada d’un estímul desagradable quan s’emet la conducta desitjable es coneix
com a reforçament negatiu. En aquesta ocasió, l’usuari no obté una recompensa en
realitzar la conducta, sinó que es produeix l’absència o desaparició d’una situació
que per a ell és desagradable.

El comunicador és un producte de
suport a la comunicació. Font:
Barcelona Accessible (Flickr)

Exemple de reforçament negatiu

• Situació de partida:el Gabriel és un infant de 12 anys amb paràlisi cerebral que assisteix de
forma regular a una escola d’educació especial.

• Aplicació de la tècnica: el tècnic de suport està treballant perquè el Gabriel faci servir de
forma continuada el comunicador i el pugui prémer cada cop que necessiti la seva atenció.
Per tal de potenciar l’aparició d’aquesta conducta, el tècnic desplaça el Gabriel per l’aula cada
cop que fa servir el comunicador. Per al jove és molest estar situat en el mateix lloc de l’aula,
i aquesta és la situació desagradable que desapareix quan emet la conducta desitjable.
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Vegeu l’explicació
detallada sobre la

generalització dins de
l’apartat “Tècniques per

adquirir noves conductes”.

Aspectes que cal tenir presents en aplicar el reforçament

Hi ha diversos aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora d’aplicar un
reforçament:

• És fonamental que l’usuari sigui conscient de la relació entre el reforçament
i la conducta emesa.

• En aplicar els reforços socials cal ser coherents i evitar felicitar de manera
indiscriminada.

• Si se sobreexagera el reforç positiu es corre el risc que perdi valor.

• S’ha de tenir present que si el reforç s’aplica molt temps després de
l’emissió de la conducta, aquest perd eficàcia. Cal que el reforç s’apliqui
immediatament després de la conducta.

• A l’inici de la intervenció caldrà reforçar més fàcilment l’usuari, de manera
que li sigui fàcil obtenir la recompensa.

Els reforços es poden presentar de forma continuada o de manera intermitent. Si
el reforçament s’aplica en totes les ocasions en què té lloc la conducta parlem d’una
aplicació continuada. En canvi, si durant la intervenció el reforçament s’aplica
únicament en algunes ocasions en què té lloc la conducta estem davant d’un
reforçament intermitent. En general, es pot afirmar que l’aplicació continuada
és important a l’inici de l’aplicació de la tècnica; en canvi, l’aplicació intermitent
té lloc cap al final de la intervenció sobre aquella conducta, ja que n’afavoreix la
generalització, és a dir, que la conducta no només s’apliqui en la situació en la
qual l’hem reforçada, sinó que l’usuari també l’executi en situacions semblants.

Pel que fa a com han de ser els reforços, és fonamental tenir presents les
individualitats dels usuaris i ser conscients que la tria dels reforços haurà de
ser personalitzada. Part de l’efectivitat de l’aplicació de les tècniques rau en la
consideració de les variables personals: nivell de dèficit intel·lectual, creences,
nivell de motivació, presència de problemes crònics, etc.

Caldrà triar els reforços que s’ajustin a les característiques i preferències
de l’usuari que es tracta en cada moment.

Exemple d’aplicació de la tècnica del reforçament

• Situació de partida: al centre de dia s’ha plantejat fer un taller de manualitats, i una de les
accions que cal fer és retallar. El Manuel és un usuari del centre que presenta dificultats en
la mobilitat de les mans, sobretot quant a la psicomotricitat fina, i per tant retallar li suposa un
gran esforç.

• Aplicació de la tècnica: el Manuel és una persona tímida i li agrada molt la discreció. En
aquest sentit, si el professional elogiés en veu alta el Manuel davant de la resta de participants
en el taller fent èmfasi en l’esforç realitzat (reforç social), és possible que se sentís incòmode
i violent per la situació. En canvi, si de forma discreta el tècnic s’apropa a l’usuari i a cau
d’orella li fa aquest elogi tindria com a efecte que contribuiria a mantenir la conducta.
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2.2.2 Tècniques per adquirir noves conductes

Una de les principals tasques del tècnic en atenció a les persones en situació de
dependència és donar suport als processos d’aprenentatge de noves conductes,
sobretot les vinculades a l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal i salut.

Entre les tècniques dirigides a l’adquisició de noves conductes destaquen el
modelatge, l’emmotllament i l’encadenament.

Modelatge

La tècnica del modelatge es fonamenta en la teoria de l’aprenentatge per obser-
vació i l’anomenat condicionament vicari. Aquesta teoria afirma que a partir de
la inferència que la persona fa observant la conducta d’una altra persona (model),
aquesta incorpora els aspectes necessaris per dur a terme i reproduir la conducta
observada.

Tant en l’atenció domiciliària com en l’atenció en l’àmbit institucional (pisos,
centres residencials, centres de dia, etc.), aquesta tècnica és força present en la
pràctica professional, i en la majoria de situacions serà el tècnic qui exercirà de
model per tal d’afavorir l’assoliment d’una nova conducta per part de l’usuari.

En aquesta tècnica, la tria del model és cabdal, i cal fer-la tenint en compte
aspectes com el moment en què es trobi l’usuari, quina sigui la conducta a adquirir,
les característiques funcionals de l’usuari, el temps disponible, etc.

És important que es tinguin presents aquestes consideracions:

• Si les característiques del model observat s’aproximen a les de l’usuari,
aquest s’identificarà amb el model i l’aprenentatge es durà a terme de forma
més satisfactòria. Poden ser persones que es troben en la mateixa situació
o que potser han passat per les mateixes dificultats, persones de la mateixa
edat, els mateixos interessos...

• També pot potenciar l’aprenentatge de noves conductes que els models si-
guin les persones de l’entorn de l’usuari (companys, familiars, coneguts...),
així com els mateixos professionals, ja que tenen una relació de confiança i
un vincle afectiu amb ell.

Els models més propers a la persona que ha d’adquirir una nova conducta
permeten que s’hi pugui identificar i reconèixer-s’hi, i aquest fet comporta
una major eficàcia de la tècnica aplicada. El fet que la persona sigui
significativa per a l’usuari o tingui un prestigi també hi influeix de forma
favorable.

D’altra banda, és possible que en l’aplicació de la tècnica s’opti per l’ús de
més d’un model. En aquest cas ja no es parlaria de modelatge simple, sinó de
modelatge múltiple. Això pot venir donat per circumstàncies externes al mateix
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Avui dia, la visualització de
conductes per al modelatge
diferit es pot fer a través de
diversos dispositius: mòbil,

tauleta digital, ordinador,
televisió, etc.

Requisits previs

La persona que participa en el
modelatge ha de ser capaç de
mantenir l’atenció, retenir la

informació i posteriorment
reproduir-la. Davant de persones

amb les funcions cognitives
greument afectades s’ha de

descartar l’ús d’aquesta tècnica.

usuari, com pot ser que dins del centre on es trobi la persona els professionals que
treballen al matí siguin diferents dels de la tarda, i ambdós potenciïn l’adquisició
d’una determinada conducta. En altres situacions, com podria ser l’aplicació de
la tècnica a nivell grupal, l’ús de més d’un model pot afavorir abastar millor totes
les persones a qui s’adreça l’aprenentatge.

El modelatge pot dur-se a terme de forma directa o diferida. Si es duu a terme
de forma directa, el model que executa la conducta que cal adquirir es troba en el
mateix espai que la persona a qui s’aplica la tècnica. En canvi, si es fa de forma
diferida, la conducta executada pel model no està tenint lloc en aquell moment ni
en aquell espai. Aquesta conducta es pot presentar en suport audiovisual o escrit, o
mitjançant la transmissió oral; habitualment s’observa a partir d’un enregistrament
(vídeo).

Exemple de modelatge grupal i diferit

• Situació de partida: els usuaris del centre ocupacional Sargantana participen en la diada de
Sant Jordi al barri i vendran en una parada roses de paper elaborades per ells mateixos. El
Ramon, un dels nois amb malaltia mental, ja va participar en aquesta activitat el curs passat
i hi té força traça.

• Aplicació de la tècnica: el tècnic ha decidit que el Ramon faci de model, i perquè ho pugui
fer sense cap mena de nervis l’han enregistrat en vídeo fent el pas a pas de l’elaboració de la
rosa. El vídeo es projectarà a la sala per tal que tots els usuaris puguin veure com executar
aquesta conducta i perquè posteriorment la puguin dur a la pràctica al taller. El tècnic donarà
una retroalimentació o feedback a cadascun d’ells per tal de perfeccionar la conducta fins que
l’assoleixin per complet.

El fet que un dels usuaris del centre sigui el model que cal seguir és motivador per a tots
ells, i aquest fet facilita l’èxit grupal de l’aplicació de la tècnica.

Els passos en l’aplicació del modelatge són els següents (vegeu la figura 2.2):

Figura 2.2. Passos en l’aplicació de la tècnica del modelatge

1. Observació de la conducta que cal adquirir: la persona observa amb
detall i deteniment la conducta que cal adquirir, i que està sent realitzada
per la persona que fa de model.

2. Reproducció/assaig de la conducta que cal adquirir: aquest és el moment
d’executar la conducta observada imitant allò que ha fet el model. De ve-
gades la conducta representa la realització de diverses accions que suposen
una dificultat per a l’usuari. En aquest cas és important dividir la conducta
en diverses subconductes (unitats de conducta més petites o passos) per
tal que l’aprenentatge es faci de forma seqüenciada i tingui uns objectius
assumibles per a l’usuari a curt o mitjà termini.

3. Feedback o retroalimentació per part del professional sobre la conducta
manifesta: aquest moment permet que l’usuari tingui informació sobre
l’adequació de la conducta que està aprenent. El feedback permet que el
tècnic detalli aquells aspectes en què encara cal incidir, així com aquells en
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què clarament està millorant. També és un bon moment perquè l’usuari
pugui expressar les dificultats que es troba en l’aprenentatge de la nova
conducta i, per descomptat, per reforçar els seus petits avenços amb el fi
de motivar-lo per a l’aprenentatge.

4. Generalització de la conducta adquirida: de vegades, les conductes que
no són en el repertori de l’usuari s’aprenen i s’executen en un lloc i una
situació determinada. Un cop l’aprenentatge s’ha completat i la persona ha
integrat la conducta en el seu dia a dia és el moment de generalitzar-la i que
pugui realitzar-la en situacions diferents de l’apresa.

De vegades, si la conducta que cal aprendre genera en l’usuari molt nerviosisme,
ansietat o por, es pot aplicar la tècnica de manera que la persona observant
executi la conducta al mateix temps que el model: és el que es coneix com a
modelatge participatiu, enfront del modelatge passiu. El model no només durà
a terme la conducta que ha d’imitar l’usuari, sinó que facilitarà, donarà feedback
o retroalimentació i motivarà l’usuari durant l’assaig de la conducta.

En la figura 2.3 es presenta una classificació de les diferents tècniques de
modelatge.

Figura 2.3. Classificació de les tècniques de modelatge

Exemple de modelatge participatiu

• Situació de partida: un equip interdisciplinari que treballa per l’atenció a usuaris amb
diversitat funcional intel·lectual en pisos amb suport ha decidit aplicar la tècnica del modelatge
amb un dels nois per tal que pugui ocupar-se de forma autònoma de la cura i el tractament
de la roba. Això inclou, principalment, posar la roba bruta al cubell, triar la roba per posar
una rentadora, fer ús de la rentadora i estendre la roba. Aquesta situació li genera molt
nerviosisme i es bloqueja només parlar del tema, verbalitza missatges negatius cap a ell i
dubta de les seves capacitats, sobretot a l’hora de fer anar la rentadora.

• Aplicació de la tècnica: el tècnic aplica el modelatge participatiu i, un cop executa totes les
accions per posar en marxa la rentadora (agafar el sabó, posar-lo a la cubeta adequada, triar
el programa adequat i la temperatura, triar l’opció del centrifugat...), arriba el torn del noi que
estarà acompanyat pel tècnic, que li facilitarà instruccions verbals. A mesura que el noi va
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executant cadascun dels passos de la conducta, el tècnic va aportant informació per millorar
alguns passos, dona un cop de mà si el noi no en recorda algun, l’anima i motiva en cas que
sigui així, etc. En definitiva, l’acompanya de forma més continuada en l’adquisició d’aquesta
nova conducta, transmetent tranquil·litat i motivant-lo.

Pot semblar que els passos que cal seguir per aplicar la tècnica del modelatge
formin part d’un protocol estandarditzat, rígid i de difícil aplicació, però la
realitat és que finalment s’integren en la pràctica professional diària de forma molt
naturalitzada.

Exemple d’aplicació del modelatge (I)

• Situació de partida: la Laia és una tècnica d’atenció a persones en situació de dependència
que treballa en una residència de gent gran. Una de les seves tasques diàries consisteix a
donar suport als usuaris en el moment de llevar-se al matí i fer la higiene personal. A través
de la tècnica del modelatge, el Pau està aprenent la manera d’aixecar-se del llit de forma
autònoma. Ha perdut mobilitat en les cames i això fa que ara li sigui més difícil llevar-se.

• Aplicació de la tècnica: un cop la Laia ja li va mostrar els diferents passos per poder-se llevar
de forma autònoma, cada dia està pendent d’aquesta conducta i reforça cada petit avenç del
Pau. L’aprenentatge finalitzarà un cop ell sigui capaç de fer-ho tot sol.

Aquesta tasca forma part de la rutina diària de la Laia, que integra com a professional
aquest objectiu a treballar amb el Pau i el posa en pràctica en les activitats de la vida diària,
sense haver de disposar d’un espai i/o temps diferent que impliqui realitzar l’aprenentatge
en una situació artificial.

Hi ha un seguit d’aspectes que s’han de tenir presents, perquè influeixen en
l’èxit de l’aplicació de la tècnica:

• Fer una tria de model adequada.

• Definir clarament la conducta que cal adquirir i l’objectiu que cal assolir.

• Tenir present quin és el punt de partida per poder avaluar el procés d’adqui-
sició de la nova conducta.

• Reforçar els petits avenços.

• Oferir unes instruccions clares i concretes durant l’aplicació de la tècnica.

És fonamental partir de l’estat actual de l’usuari per tal de definir els objectius
concrets que cal assolir amb la tècnica del modelatge. Si els objectius no queden
al seu abast apareixeran la frustració i la desmotivació perquè no hi haurà avenços;
cal que la conducta esperada sigui assumible per la persona.

D’altra banda, com en tot procés d’aprenentatge, serà important facilitar unes ins-
truccions clares a l’usuari, tant a l’inici de l’entrenament com durant l’adquisició
de la conducta. Els professionals han de tenir cura del vocabulari que fan servir i
assegurar-se que la persona ha entès els missatges.

Exemple d’aplicació del modelatge (II)

• Situació de partida: un assistent personal atén un home de 35 anys amb afectació en la
mobilitat de les cames que es desplaça en cadira de rodes. Ell porta de forma autònoma la
cadira en gairebé totes les situacions, però de vegades no surt de casa per por de baixar i
pujar l’esglaó que hi ha a la porta d’accés a la finca.
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• Definició del model: l’assistent tria com a model diverses persones que es troben en una
situació semblant i que mostren en un vídeo com manejar la cadira de rodes en aquesta
situació. Es tracta d’un modelatge múltiple (més d’un model) i diferit (observa la conducta a
partir de vídeos i no pas en directe).

• Aplicació de la tècnica:

1. Observació de la conducta que cal adquirir: “Ara et mostraré en aquest vídeo com
fer ús de la cadira de rodes per baixar i pujar l’esglaó. És important que et fixis en els
petits detalls, com cap a on deixo anar el pes, la posició de les mans, etc.”.

2. Reproducció/assaig de la conducta a adquirir: “Et toca a tu provar de fer el que
jo acabo de fer. Sóc aquí per si necessites la meva ajuda, no et preocupis, tot és
començar i ara estem aprenent”. L’usuari assajarà la conducta. Primer pot començar
a practicar a casa per després fer-ho a la porta d’accés cada cop que entrin i surtin de
casa amb l’assistent.

3. Feedback per part del professional sobre la conducta manifesta: “Mira, en el
moment que has volgut pujar l’esglaó, com que el pes ha anat massa endarrere ha
provocat la pèrdua d’equilibri”, “Veus, perfecte, has col·locat les mans de manera
adequada per baixar l’esglaó”.

4. Generalització de la conducta adquirida: en una passejada que el tècnic fa amb
l’usuari, aquest no només puja i baixa l’esglaó de l’accés al seu domicili de manera
autònoma, sinó que en alguns passos on no hi ha rampa és capaç de pujar i baixar la
vorera del carrer. És capaç d’aplicar la conducta apresa en una situació diferent de la
d’origen.

Emmotllament

La tècnica de l’emmotllament consisteix a instigar i reforçar els avenços que fa
un usuari en l’adquisició d’una conducta de la qual no disposa en el seu repertori.
D’una banda, instigar consisteix a incitar l’usuari a dur a terme una conducta, i
un incitador es pot considerar un reforçador aplicat prèviament a l’aparició de la
conducta. De l’altra, reforçar implica premiar l’usuari per haver dut a terme una
conducta i així augmentar les probabilitats que torni a aparèixer aquesta conducta.

L’emmotllament es coneix també com a reforçament d’aproximacions successives,
atès que es reforcen tots aquells passos que van apropant l’usuari a l’adquisició de
la conducta final. Els diferents elements es representen en la figura 2.4:

Figura 2.4. Tècnica de l’emmotllament

Aquesta tècnica s’aplica en molts casos per adquirir conductes relacionades amb
l’acte motriu i que, certament, tenen un alt grau de complexitat per a l’usuari. És
molt freqüent el seu ús en entorns vinculats a l’educació especial i a la rehabilitació
de funcions motores.

Una de les diferències bàsiques amb les altres dues tècniques d’adquisició de noves
conductes rau en la guia física.
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La guia física és l’acompanyament físic dut a terme pel professional en
l’execució d’un acte motor per part de l’usuari. De vegades es poden fer
servir materials de suport, com aparells ortopèdics o altres dispositius, que
ajudin a fer el moviment.

Algunes de les consideracions que cal tenir presents en l’aplicació de l’emmot-
llament són les següents:

• La tria de l’estímul que farà d’instigador i de reforçador cal que sigui
totalment personalitzada i adequada tant a les característiques com als
interessos de l’usuari.

• El nivell de motivació de l’usuari cap a l’adquisició d’aquesta nova conducta
dependrà en gran manera de l’interès generat per l’instigador, així com del
tipus de reforçador.

• El reforçador s’ha d’aplicar únicament quan la conducta realitzada sigui
adequada i es vagi aproximant a la conducta que cal adquirir; si no, es pot
cometre l’error de reforçar conductes inadequades.

• A l’inici de l’aplicació de la tècnica el nivell d’exigència serà inferior, i a
mesura que es vagi avançant en l’aprenentatge serà necessari més esforç per
part de l’usuari per tal d’aconseguir el reforç.

• A mesura que es vagi aplicant la tècnica, els instigadors aniran desaparei-
xent, així com ho faran també els reforçadors.

• Tal com succeeix en l’aplicació del reforçament positiu, a mesura que
les conductes siguin més properes a la conducta final que cal assolir, el
reforçament anirà passant de continu a intermitent, aplicant-se únicament
en alguna de les ocasions en què es doni la conducta adequada.

Exemple d’aplicació de l’emmotllament

• Situació de partida: la Caterina és una dona de 32 anys que assisteix de forma diària a un
centre ocupacional. Allà participa en les activitats i els tallers proposats pels professionals,
que de vegades apliquen la tècnica de l’emmotllament davant les dificultats de realització de
noves conductes pels usuaris, en la majoria persones amb diversitat funcional física. Fa unes
setmanes que participen en un projecte comunitari de barri, i el centre hi col·labora fent un
mosaic amb peces petites i quadrades de ceràmica. A la Caterina li costa fer moviments que
requereixen molta precisió.

• Aplicació de la tècnica:

1. Indicar quin és l’objectiu final, és a dir, la conducta complexa que cal assolir. En
aquest cas, seria la col·locació de la peça dins l’espai corresponent per formar part del
mosaic.

2. Dividir la conducta complexa en conductes més simples que representin els passos
que la usuària anirà donant per arribar a la conducta final. Caldrà que la Caterina:

– Separi una de les peces del grapat de peces de ceràmica que hi ha sobre l’espai
de treball.

– Agafi la peça amb els dits, tot i que no la sostingui.
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– Mantingui la peça entre els dits un temps determinat.

– Desplaci per l’aire la peça agafada amb els dits.

– Ubiqui la peça a l’espai corresponent per formar part del mosaic.

3. Prèviament a la realització d’alguna de les conductes simples, el tècnic fa referència a
l’acte que se celebrarà al barri tot mostrant el mosaic realitzat pels usuaris del centre.
Això motiva la Caterina i exerceix el paper d’instigador.

4. Després que la Caterina faci un petit avenç i dugui a terme una o diverses de les
conductes simples, aproximant-se cada cop més a col·locar per ella mateixa la peça al
mosaic, el tècnic la felicita verbalment, li somriu i hi ha una mirada còmplice entre ells.
Aquests gestos del tècnic cap a la Caterina actuen com a reforços.

5. Durant la realització de les conductes simples, el tècnic se situa al costat de la Caterina
i, a banda de donar-li instruccions verbals quan és necessari (“Prem fortament la
peça”, “Molt suaument, mou el braç a la dreta”, etc.), li agafa el braç o la mà per
ajudar a col·locar-los de forma adequada i fa amb ella el moviment. Per exemple, en el
moment que la Caterina està adquirint la conducta de desplaçar amb els dits la peça
sostenint-la en l’aire, el tècnic li sosté el braç que estigui fent servir i el mou cap al
costat que correspongui, tot acompanyant el moviment de la Caterina.

A mesura que ella vagi adquirint les conductes, la guia física ja no serà necessària.

Encadenament

La tècnica de l’encadenament consisteix a dividir una conducta complexa en
conductes més simples que l’usuari ja té adquirides, i que si es fan de forma
seqüenciada permeten l’adquisició de la conducta complexa final.

Aquesta tècnica és molt emprada per a conductes vinculades als hàbits d’higiene,
d’alimentació i de cura personal, entre d’altres.

Els passos en l’aplicació de l’encadenament són els següents:

1. Definir la conducta complexa que cal assolir com a objectiu final.

2. Dividir en conductes simples la conducta que cal assolir.

3. Enumerar de forma seqüenciada les accions que conformen cadascuna de
les conductes simples.

4. Assajar cadascuna de les conductes simples.

5. Dur a terme de forma seqüenciada les conductes simples fins a assolir la
conducta complexa.

Exemple d’aplicació de l’encadenament

• Situació de partida: el Joan és un usuari amb diversitat funcional intel·lectual que assisteix
al centre de dia del barri. Quan la tècnica indica que és el moment de rentar-se les mans
abans de dirigir-se al menjador, el Joan va cap al lavabo sense inconvenient i integra aquesta
rutina en el seu dia a dia. Tot i així, quan és al lavabo se sent bloquejat i li costa identificar
l’ordre en què ha de fer els passos per tal de rentar-se les mans.

• Aplicació de la tècnica: la conducta final que cal assolir és rentar-se les mans, que es pot
dividir en les conductes simples següents:

1. Prémer el dispensador de sabó posant-hi una mà a sota perquè el sabó li caigui a
sobre.
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Les instruccions verbals són
les explicacions que el

professional facilita a
mesura que l’usuari va
executant la conducta.

2. Obrir l’aixeta amb la mà que no té el sabó.

3. Situar les mans sota l’aigua per mullar-les una mica.

4. Retirar-les de l’aigua.

5. Fregar-se les mans amb moviments circulars perquè el sabó es distribueixi per tots els
dits i la mà.

6. Obrir l’aixeta.

7. Situar les mans sota l’aigua per esbandir el sabó.

8. Tancar l’aixeta.

9. Agafar una tovallola.

10. Eixugar-s’hi les mans.

En funció de les capacitats i necessitats de l’usuari es pot partir de conductes més
àmplies o bé més concretes. Una conducta complexa podria ser fer la higiene
diària, dividida en les següents conductes simples: rentar-se la cara, rentar-se
les dents, pentinar-se, posar-se perfum... En canvi, per a un altre usuari potser
la conducta complexa de partida és rentar-se les dents, que es divideix en les
conductes simples següents: agafar el dentífric, obrir-lo, agafar el raspall de dents,
posar la pasta al raspall, etc.

Algunes de les consideracions que cal tenir presents en l’aplicació de l’encadena-
ment són:

• La conducta complexa es divideix en conductes simples assumibles per
l’usuari i se seqüencien de forma lògica.

• Es demana fer la següent conducta de la cadena en el moment en què
clarament s’hagin adquirit les conductes prèvies.

• De vegades ha d’incloure’s l’aplicació de la tècnica del modelatge, en
cas que l’usuari no tingui adquirida alguna de les conductes o que sigui
deficient.

• Les instruccions verbals acompanyen l’aplicació de l’encadenament.

Per tal de donar suport a la tècnica en els moments en què el professional no és
present es pot recórrer a l’ús d’instruccions visuals, com és un rètol recordatori
del pas a pas de l’execució de la conducta, que se situa habitualment en l’espai en
què es dona la conducta. Se’n mostra un exemple en la figura 2.5:

Figura 2.5. Suport a l’acció de rentar-se les mans

En cas que l’aprenentatge de la conducta es fes de forma inversa, és a dir,
començant per les conductes simples que són al final de la cadena, es parla d’un
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encadenament cap endarrere. Això implica que l’usuari fa amb suport totes les
conductes simples excepte l’última, i un cop adquirida aquesta, l’objectiu passa
a ser assolir la penúltima, i així successivament fins que queden assolides totes
les conductes simples. En el cas de l’exemple anterior, es tractaria que l’aprenent
dugués a terme amb suport totes les conductes excepte la de fregar-se les mans
amb la tovallola per eixugar-se. Un cop aquesta estigués adquirida, les faria totes
amb suport excepte la d’agafar la tovallola i la d’eixugar-s’hi les mans.

Les tècniques d’adquisició de noves conductes es poden emprar de forma
combinada entre elles i/o conjuntament amb alguna de les tècniques per
incrementar una conducta, com el reforçament positiu.

2.2.3 Tècniques per reduir i/o eliminar una conducta

Davant la presència de conductes inadequades o inadaptades, l’objectiu de la
intervenció professional serà reduir i/o eliminar la presència d’aquestes conductes
del repertori de l’usuari.

Les tècniques més rellevants per reduir i/o eliminar conductes són el càstig
negatiu, el reforç de conductes incompatibles, la sobrecorrecció, l’extinció i
l’aïllament o temps fora.

Càstig negatiu

La tècnica del càstig negatiu consisteix en la retirada d’un estímul gratificant per
a l’usuari tot just després de la realització de la conducta a extingir. Segueix la
seqüència que es mostra en la figura 2.6:

Figura 2.6. Seqüència tècnica del càstig negatiu

Tal com succeeix en l’aplicació de la tècnica del reforçament positiu, cal tenir en
consideració que perquè sigui efectiva, la retirada de l’estímul positiu ha de tenir
lloc immediatament a continuació de l’execució de la conducta que cal extingir
per tal que l’usuari pugui relacionar la conducta amb el seu efecte. En cas que
això no pogués ser, sigui per les circumstàncies o per les característiques de
l’estímul que cal retirar, és fonamental que l’usuari tingui present quines han estat
les conseqüències de l’emissió de la conducta inadequada.
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Sempre que sigui possible, la intervenció professional dins l’àmbit
psicosocial ha de prioritzar l’ús del reforçament, sigui positiu o negatiu,
davant l’ús del càstig.

Igual que en la tècnica del reforçament, els estímuls que cal retirar en l’aplicació
del càstig negatiu poden ser diversos, tot i que els més emprats són els de tipus
material i els basats en activitats.

Algunes de les consideracions que cal tenir presents en l’aplicació del càstig
negatiu són:

• És fonamental que l’usuari disposi d’una sèrie d’estímuls gratificants (refor-
ços) que puguin ser retirats.

• Si es desconeixen els estímuls que els usuaris troben gratificants és impor-
tant que els professionals demanin informació al seu entorn més proper.
Aquests poden ser els seus familiars, companys d’habitació en l’àmbit
residencial o fins i tot el mateix usuari a partir de l’elaboració d’un llistat.

• L’usuari ha de tenir molt present quin serà el cost d’executar la conducta
inadequada, és a dir, en quina mesura se li retirarà l’estímul gratificant. Per
exemple, perdre 5 minuts de televisió, abonar 1 euro a la caixa comunitària
del centre, etc.

• És beneficiós combinar l’aplicació del càstig negatiu amb el reforçament
positiu. Al mateix temps que es castiga la conducta inadequada, es reforça
la conducta adequada.

• És possible que el tècnic tingui dificultats per identificar un estímul prou
gratificant per a l’usuari per provocar l’efecte desitjat. En aquests casos es
pot donar un estímul positiu tan potent que posteriorment serveixi per poder
ser retirat i aplicar la tècnica del càstig negatiu.

Exemple de càstig negatiu

• Situació de partida: al centre de dia d’atenció a la gent gran del barri de Gràcia, a Barcelona,
hi asisteix el Xavier, un home vidu de 85 anys amb principi d’Alzheimer. De vegades es mostra
molt enfadat i tendeix a parlar sol amb un to de veu molt elevat. Els professionals li ho han
comentat molts cops, però el Xavier no modifica la seva conducta, independentment de la
zona del centre on estigui.

• Aplicació de la tècnica: la tècnica ja li ha comunicat que cada cop que apugi el to de veu i
no respecti el descans dels companys situats a la sala comuna, el Xavier haurà de sortir-ne i
restar 10 minuts a la zona dels sofàs sense la possibilitat de mirar la televisió (càstig negatiu).
En canvi, aplicant el reforçament positiu, quan el Xavier respecta el descans dels companys
i parla en un to de veu adequat, se’l premia fent que sigui el primer a triar el gust del iogurt o
gelatina (reforç positiu) que el centre ofereix per berenar.

Reforç de conductes incompatibles

La tècnica del reforç de conductes incompatibles consisteix a aplicar el reforç
positiu en el moment que es produeixi una conducta que sigui oposada a la
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conducta que cal eliminar del repertori de l’usuari. A través del reforç de
conductes alternatives a la conducta que es desitja reduir i eliminar del repertori
de l’usuari, aquesta tendeix a extingir-se.

En aquest cas, l’execució de la conducta inadequada no té cap conseqüència; en
canvi, l’aparició d’altres conductes incompatibles amb la conducta inadequada
tenen com a conseqüència l’obtenció d’una recompensa.

Exemple de reforç de conductes incompatibles

• Situació de partida: la Marga és una nena de 14 anys amb paràlisi cerebral que assisteix
a una escola d’educació especial. Recentment s’ha incorporat a l’equip de l’escola una
fisioterapeuta, la Laia, que no ha estat gaire ben acceptada per la Marga. A ella li costa
fer-se amb les persones desconegudes, i d’inici hi manifesta rebuig. Cada cop que la Marga
vol cridar la Laia ho fa picant la taula del seu bipedestador en lloc de prémer el comunicador
que emet un missatge enregistrat que diu: “Hola, pots venir?”.

• Aplicació de la tècnica: tot aplicant la tècnica del reforç de conductes incompatibles, quan
la Marga piqui la taula no obtindrà cap efecte; en canvi, quan premi el comunicador per cridar
la Laia, aquesta li ho reforçarà de forma positiva felicitant-la i animant-la a fer-ho d’aquesta
manera.

Algunes consideracions que cal tenir presents en relació amb l’aplicació de la
tècnica del reforç de conductes incompatibles són:

• De vegades és possible reforçar més d’una conducta incompatible, no cal
limitar la tria a una de sola.

• Les conductes que cal reforçar han de ser alternatives reals a la conducta
que cal eliminar; és a dir, quan hi hagi aquestes conductes, la conducta que
cal eliminar no es pot donar.

• En relació amb els reforços que cal aplicar, caldrà tenir present tot el que té
a veure amb el reforçament positiu per tal que aquest sigui efectiu.

Sobrecorrecció

La tècnica de la sobrecorrecció consisteix en la reparació dels efectes que té
l’emissió d’una conducta inadequada. Pretén ajudar la persona a reflexionar
sobre els efectes de la seva conducta, i no només se centra en la correcció de les
conseqüències de la pròpia conducta, sinó també en la realització d’una pràctica
positiva vinculada als efectes provocats. Per exemple, si durant el dinar una
persona trenca un dels gots situats a la taula, a més de recollir els trossos de vidre
trencats (correcció) se li demanarà recollir de la taula la resta de gots després del
dinar (pràctica positiva).

Així doncs, es pot afirmar que la sobrecorrecció implica dues estratègies: la
correcció i la pràctica positiva.

Exemple de sobrecorrecció

• Situació de partida: l’Ignasi assisteix de forma regular a un centre ocupacional i
mostra habitualment una conducta totalment adaptada i una actitud força participativa.
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Cal tenir present que quan
es parla de “càstig positiu”,

l’adjectiu positiu no és
equivalent a bo en aquest

context.

Però, de vegades, la seva actitud canvia, fet provocat per tensions a casa (normalment
discussions entre els pares), i aleshores presenta una conducta disruptiva que dificulta el
desenvolupament habitual de les activitats. El tècnic dona suport a l’Ignasi en aquesta situació
i vol tractar de trobar altres maneres de gestionar la tristesa, l’ansietat i la frustració que
la situació li genera. D’altra banda, aquest fet provoca que l’Ignasi no respecti algunes de
les normes de convivència del centre i, per exemple, orina fora del lavabo, concretament al
passadís.

• Aplicació de la tècnica: aplicant la tècnica de la sobrecorrecció, el tècnic indica a l’Ignasi
que cal que netegi els orins, així com la resta del passadís. D’una banda, repara els efectes
de la seva conducta (netejar l’orina) i, de l’altra, fa una pràctica positiva vinculada a aquesta
reparació (netejar tot el passadís del centre).

Algunes consideracions que cal tenir presents en l’aplicació de la sobrecorrecció
són:

• De vegades la reparació dels efectes de la conducta és literal, en el sentit
que hi ha objectes que es malmeten, embruten o trenquen, però no és una
condició per aplicar la tècnica.

• És fonamental que les conductes que representin la correcció i la pràctica
positiva estiguin a l’abast de l’usuari, és a dir, que hi hagi possibilitat real
que aquest les pugui portar a terme.

• Si la tècnica s’aplica sobre un individu però davant d’un grup de persones,
com pot ser al mateix centre ocupacional, és fonamental fugir de la ridicu-
lització de la persona. Òbviament, aquesta no s’ha de donar per part dels
professionals, que han de vetllar perquè tampoc es doni per part de la resta
d’usuaris del centre.

• Cal tenir present que, en aplicar la tècnica, l’objectiu del professional és
educatiu i la seva actitud ha de ser positiva. En cap cas ha d’haver-hi actitud
de reprimenda ni es tracta d’aplicar un càstig positiu.

Extinció

La tècnica de l’extinció consisteix a evidenciar que la conducta inadequada que
emet l’usuari i que es vol eliminar no té cap efecte al seu voltant. Es pot dir que es
tracta d’ignorar la conducta inadequada. El que sosté la tècnica és que la manca
d’atenció i de reforç de la conducta farà que la freqüència d’aparició d’aquesta
conducta vagi disminuint de forma progressiva i pugui arribar a desaparèixer del
repertori de l’usuari.

Algunes consideracions que cal tenir presents en l’aplicació de l’extinció són:

• Resulta fonamental ser molt constant en l’aplicació d’aquesta tècnica i
aplicar-la en totes les ocasions en què es presenti la conducta que cal
eliminar.

• El fet de no aplicar la tècnica en totes les ocasions en què es dona la
conducta inadequada redueix les possibilitats d’eliminar la conducta fins
al punt d’arribar a perdre el sentit i haver de desestimar la tècnica.
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• És una tècnica que se sol combinar amb el reforç de conductes incompatibles
per aconseguir d’aquesta manera i en menys temps la retirada de la conducta
que cal eliminar.

• De vegades, a l’inici de l’aplicació de la tècnica es produeix l’efecte contrari
al desitjat i la freqüència d’emissió de la conducta inadequada augmenta,
però es tracta d’un fet puntual.

Exemple d’extinció

• Situació de partida: el Jesús, de 87 anys, viu en un centre residencial de gent gran. Un dels
tècnics que l’atén és l’Eloi, amb el qual fa uns dies que es va enfadar quan li va insistir en la
necessitat de fer la higiene diària. Ara, cada cop que l’Eloi passa pel seu costat, el Jesús li fa
un comentari groller.

• Aplicació de la tècnica: davant d’aquesta situació, l’Eloi, tot aplicant la tècnica de l’extinció,
ha decidit no parar atenció al comentari del Jesús. Quan la situació es dona, l’Eloi es
comporta amb normalitat i no atén el comentari, no mira el Jesús ni emet cap resposta verbal.
El Jesús, clarament, espera una reacció de l’Eloi, i el fet que aquesta no es doni provocarà
amb el temps que la conducta (fer-li un comentari groller) desaparegui.

Aïllament o temps fora

La tècnica de l’aïllament o temps fora implica una aturada de la situació que s’està
donant en el moment de l’aparició de la conducta inadequada. Suposa la retirada
de l’usuari d’una situació que li és agradable o bé la retirada de les condicions
agradables. Es parla de temps fora, per exemple, quan la persona deixa de fer
l’activitat que estava portant a terme, i d’aïllament quan la persona surt físicament
durant un temps limitat de l’espai on s’ha donat la conducta inadequada.

Algunes consideracions que cal tenir presents en aplicar l’aïllament o temps fora
són:

• Habitualment, de manera prèvia a l’execució de la tècnica, hi ha un avís cap
a l’usuari que indica que està executant una conducta inadequada. Aquest
avís acostuma a no ser verbal i es pacta entre el professional i l’usuari. Un
cop s’avisa i no es modifica la conducta, és quan el professional convida
l’usuari a retirar-se de l’activitat o de l’espai on es troba.

• Tal com succeeix en altres tècniques, tindrà més probabilitats d’èxit si es
combina amb altres tècniques com el reforç de conductes incompatibles o
el reforçament positiu.

• Un cop s’ha optat per l’aplicació de la tècnica és fonamental ser coherent i
aplicar-la totes les ocasions en què tingui lloc la conducta que cal eliminar.
És habitual trobar resistències per part dels usuaris (queixes, promeses que
no emetran més la conducta, etc.), que poden fer dubtar el professional.

• En cas que s’opti per l’aïllament, és important que el temps que la persona
abandoni físicament l’espai sigui limitat. Habitualment es comença per un
temps reduït i s’augmenta en cas que sigui necessari.
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• Cal que l’espai sigui proper al lloc on es troba l’usuari, per poder aplicar la
tècnica de forma immediata. D’altra banda, caldrà assegurar-se que l’espai
no sigui atractiu ni entretingut, és a dir, no impliqui un reforçament per la
persona.

Exemple d’aïllament o temps fora

• Situació de partida: al centre de dia d’atenció a la gent gran on treballa en Raúl (TAPSD)
avui s’ha portat a terme una de les activitats d’oci que té més èxit entre els usuaris del centre,
el bingo. La senyora Roser, que es troba en una fase avançada d’Alzheimer, presenta de
vegades conductes agressives. Concretament, aquesta tarda ha llençat un parell de les boles
del joc contra el cap d’un dels companys.

• Aplicació de la tècnica: el tècnic, aplicant la tècnica d’aïllament o temps fora, i després d’un
primer avís a la senyora Roser, l’ha acompanyada a l’espai del vestíbul del centre, on ha
estat una estona sense participar en el joc. La senyora Roser prometia al tècnic que ja no ho
tornaria a fer per evitar haver d’abandonar l’activitat, i aquest, sense entrar-hi en discussió,
l’ha acompanyada fins al vestíbul. Després d’uns 15 minuts, el tècnic ha anat a buscar la
senyora Roser perquè s’incorporés de nou en l’activitat.

2.2.4 Tècniques de control de conductes

Hi ha un seguit de tècniques que per ser aplicades requereixen el compromís de
la persona i tenen per objectiu regular un seguit de conductes que ja es troben
presents en el repertori de l’usuari. Algunes de les tècniques de control de
conductes més rellevants són el sistema d’economia de fitxes i el contracte de
contingències.

Sistema d’economia de fitxes

La tècnica de l’economia de fitxes suposa l’establiment d’un sistema de registre
i control de l’emissió de determinades conductes, així com del reforç positiu que
cal rebre en cada cas.

De manera acordada amb la persona, el professional concreta un seguit de
conductes que en executar-se obtindran un reforç positiu. Aquest reforç sempre
es rep en format de fitxa o punts, i el que s’estableix és el valor en fitxes o punts
de les recompenses que l’usuari pot obtenir. Aquestes recompenses poden ser
reforços materials, basats en activitats, etc.

Per aplicar la tècnica és fonamental l’existència d’un material de suport, que
habitualment sol ser una cartolina, plafó o tauler, que es penja en un lloc fàcilment
visible. En aquest tauler hi consten dues informacions importants: per una banda,
el valor en fitxes de cadascun dels reforços, i per l’altra, el registre de les fitxes o
punts que l’usuari va aconseguint.

Una estructura molt emprada per crear el tauler del sistema d’economia de fitxes
és seguir el format de taula o quadre de doble entrada, tal com es mostra en la
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figura 2.7. A la banda esquerra es fa una llista de totes aquelles conductes que es
desitja que l’usuari porti a terme, i a la part superior, tots els dies de la setmana.
Sota els dies de la setmana s’aniran marcant els punts/fitxes obtinguts en funció
de les conductes realitzades. En finalitzar la setmana es fa el recompte dels punts
aconseguits i s’obté el reforç associat a aquells punts.

Figura 2.7. Tauler del sistema d’economia de fitxes

Caldrà consultar el valor que s’hagi assignat a cadascun dels reforços triats, que
pot seguir un model com el de la figura 2.8, per veure quins es rebran en funció
dels punts aconseguits.

Figura 2.8. Model per indicar el valor dels reforços

En funció del cas i la situació, el recompte de les fitxes/punts aconseguits es pot fer
en un temps inferior a una setmana, 3 dies per exemple, o bé en un temps superior,
com podrien ser dues setmanes. Tot dependrà de la freqüència en què es puguin
donar les conductes, el grau d’assoliment de les conductes per part de l’usuari, etc.
És important ajustar aquest aspecte i atorgar els reforços en el moment que siguin
necessaris per a l’usuari, ja que rebre’ls posteriorment pot fer disminuir la seva
motivació i representar la pèrdua d’eficàcia de la tècnica.

Algunes consideracions que cal tenir presents en aplicar l’economia de fitxes:

• És molt important que les conductes es descriguin de forma breu i clara un
cop consensuades amb l’usuari.

• En el tauler s’evidencien les conductes que s’han emès, però no es marquen
les conductes que no s’han dut a terme. Es tracta d’una tècnica basada en
el reforçament i no pas en el càstig.

• Una possibilitat és anotar i marcar els punts/fitxes aconseguits amb adhesius
de colors (gomets), un recurs visual que pot facilitar la lectura de la taula. En
altres ocasions s’atorgaran físicament les fitxes i l’usuari les anirà guardant.

• El moment de marcar en la taula que la conducta ha estat realitzada pot
resultar en si mateix un moment de reforçament. El professional pot felicitar
l’usuari en el moment d’anotar-ho.
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• És desaconsellable fer servir reforços que és possible que no es puguin
obtenir (per exemple, un viatge a l’estranger, la visita d’un familiar, etc.),
ja que això provocaria frustració, pèrdua de credibilitat cap al professional
i pèrdua d’eficàcia de la mateixa tècnica.

• A l’inici de l’aplicació de la tècnica és probable que el recompte dels
punts/fitxes aconseguits es faci en pocs dies o fins i tot diari, i a mesura
que les conductes es van donant amb més freqüència es vagi ampliant el
temps que ha de passar fins a obtenir els reforços.

• Cadascuna de les conductes que cal emetre pot tenir un valor diferent quant
a fitxes/punts, en funció del grau de dificultat que representi per a l’usuari.
Aquelles conductes que impliquen que l’usuari faci un major esforç tindran
un valor superior en punts. Això permet que l’usuari rebi un reforç a curt
o mitjà termini, fet que el motiva, però que alhora necessiti acumular més
fitxes per obtenir reforços més importants a mitjà o llarg termini.

Les fitxes, si són de colors, poden
tenir assignat un valor diferent
segons el color. Font: Marcos

Álvarez (Flickr)

Exemple d’economia de fitxes

• Situació de partida: el Cesc és un nen de 6 anys que cursa primer de primària a
l’escola d’infantil i primària pública de la seva població. Presenta un retard en l’adquisició
d’aprenentatges acadèmics, té molta intenció comunicativa, és un nen xerraire i molt
expressiu. Pel que fa a l’àmbit motriu, presenta dificultats en el domini de la marxa (caminar)
i de la psicomotricitat fina, fet que provoca que la seva grafomotricitat no s’ajusti al nivell
esperat per l’edat. Al Cesc li costa mantenir l’atenció i estar centrat a l’hora de fer una
tasca, i necessita la supervisió constant i algunes estratègies per poder enllestir les tasques
encomanades. La Marta és la TAPSD que li dona suport durant 15 hores a la setmana dins
de l’aula.

• Aplicació de la tècnica: la tècnica, juntament amb la mestra d’educació especial del centre i
la tutora del Cesc, van decidir aplicar la tècnica de l’economia de fitxes per regular algunes de
les seves conductes a l’aula. Tenint present el moment en què es troba en Cesc a l’actualitat
i mirant d’establir uns objectius assumibles, es van definir les següents conductes a regular:

1. Mantenir l’atenció mentre la mestra o la Marta expliquen el que s’ha de fer.

2. Parlar a classe després d’aixecar la mà i quan la mestra li doni la paraula.

3. Fer la meitat de cadascuna de les activitats que es duguin a terme a l’aula.

Aquestes accions es van escriure en el tauler, adaptant-ne l’explicació perquè fossin més
concretes i entenedores per al Cesc, tal com es mostra en la figura 2.9:

Figura 2.9. Tauler de la tècnica d’economia de fitxes

En el tauler, on hi ha anotades les conductes, es registra en finalitzar cadascuna de les
classes si les conductes s’han assolit amb èxit (gomet verd), s’han assolit en part (gomet
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taronja) o no s’han assolit (gomet vermell). Els gomets verds tenen un valor de 2 punts i
els gomets taronges d’1 punt. Els gomets vermells no descompten, atès que no s’aplica el
càstig. El recompte es fa en finalitzar el dia.

D’altra banda, es van establir les següents recompenses:

• Situar-se al capdavant de la filera d’infants per sortir = 8 punts.

• Xocolatina per berenar = 12 punts.

• Fer proposta del seu joc preferit durant l’esbarjo = 18 punts.

• Triar el sopar a casa = 24 punts.

La tècnica s’aplica amb la col·laboració de la família del Cesc per tal de fer-ne augmentar
l’efectivitat. Concretament, en aquest cas la família es responsabilitza de donar la
recompensa relacionada amb el berenar i el sopar, accions que tenen lloc fora de l’escola i
que representen un reforç important per al Cesc.

Contracte de contingències

El contracte de contingències o contracte conductual és un document escrit,
elaborat entre el tècnic i l’usuari, que recull un seguit de conductes que ambdós
es comprometen a executar. Principalment, recull les conductes que l’usuari es
compromet a portar a terme i les recompenses que el tècnic facilitarà en cas del
seu compliment. L’acord escrit també recull quines seran les conseqüències en
cas que els acords no es compleixin.

És una tècnica que implica de forma activa l’usuari i el responsabilitza dels seus
propis actes. El fet que sigui ell mateix qui participa en la presa de decisions
en relació amb la seva conducta augmenta el compromís cap als acords que
s’estableixin. De manera positiva, el predisposa cap a la consecució dels objectius
definits, i el fet que sigui ell mateix qui ha decidit realitzar aquell esforç li donarà
més empenta per aconseguir-ho.

El terme contingències es refereix a la possibilitat que una cosa succeeixi o no.
En aquest cas, l’intercanvi de recompenses es realitza de forma contingent a les
conductes; és a dir, en funció de si les conductes es produeixen o no, s’obtindrà la
recompensa acordada.

Hi ha diversos models de contracte, però el contingut fonamental que ha de
recollir, tal com es pot veure en la figura 2.10, és:

1. Nom de les persones implicades.

2. Conductes específiques esperades.

3. Conseqüències concretes de l’emissió de les conductes.

4. Conseqüències en cas d’incompliment dels acords.

5. Vigència del contracte (durada en el temps).

6. Signatura de les persones implicades.
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Figura 2.10. Model de contracte de contingències

Exemple de contracte de contingències o conductual

• Situació de partida: l’Ignasi treballa en un servei d’atenció domiciliària i fa un dels seus
serveis al domicili del Joan Carles. Ell, que té 43 anys i presenta diversitat funcional a nivell
cognitiu, viu amb la seva mare, la Sofía, de 85 anys. La Sofía presenta una sèrie de limitacions
físiques pròpies de l’edat, i fins ara s’havia pogut encarregar de la major part de les tasques
de la llar i tenir cura del seu fill. El Joan Carles necessita suport per fer algunes de les tasques
relacionades amb la cura personal, així com encarregar-se d’algunes tasques de la llar, que
per les seves característiques la seva mare no podia assumir. Des de fa un temps, l’Ignasi
té una actitud més negativa i desmotivada, ha deixat de fer algunes de les tasques que feia
fins ara i això provoca dificultats per dur a terme les activitats de la vida diària. D’altra banda,
quan la seva mare insisteix que s’encarregui les tasques, té un tracte desconsiderat amb la
seva mare, i de vegades arriba a escridassar-la i a l’insult.

Davant d’aquesta situació, l’equip considera apropiat que l’Ignasi elabori un contracte de
contingències amb el Joan Carles.

• Aplicació de la tècnica: l’Ignasi exposa la situació al Joan Carles. Ja n’han parlat en altres
ocasions, però en aquest cas li proposa elaborar un contracte per tal d’ajudar-lo a gestionar
la seva conducta. El Joan Carles és conscient que la seva mare no es troba bé amb la seva
actitud i que mantenir-la comporta conseqüències negatives per a la convivència de tots dos.
Es redacta el contracte que es mostra en la figura 2.11.
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Figura 2.11. Contracte de contingències

Algunes consideracions que cal tenir presents a l’hora d’aplicar el contracte de
contingències són:

• Cal fer servir un redactat senzill i entenedor per a tot aquell que el signi.

• El redactat ha de ser en positiu, cal evitar l’ús de frases on aparegui la
paraula “no”.

• És important especificar clarament les conductes esperades o desitjades.

• Cal que sigui realment fruit de la negociació. Si el tècnic actua de manera
massa directiva i/o deixa poc espai i temps a l’usuari per aportar la seva
opinió, això no s’estarà complint.

• Els acords han de ser acceptats positivament per ambdues parts. Si l’usuari
o el tècnic no estan plenament d’acord amb algun dels aspectes recollits en
el contracte, l’eficàcia de la tècnica es veurà limitada.

• Un bon contracte recull aspectes que la persona signant tingui possibilitats
reals d’assolir.

• El contracte es pot renegociar en cas que alguna de les persones implicades
ho consideri oportú. Sempre és aconsellable revisar-lo i reavaluar la
situació.
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L’objectiu final del contracte, així com de la majoria de tècniques de modificació
de conducta, és que el document s’esvaeixi tan bon punt l’usuari hagi naturalitzat
les conductes esperades i les dugui a terme independentment de la tècnica.
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Introducció

A la vida de les persones que es troben en situació de dependència es donen
situacions on no poden realitzar les activitats de la vida diària (AVD) de forma
autònoma. La tasca del professional és delimitar el tipus d’ajuda que cadascuna
d’elles necessita per afavorir la seva autonomia i permetre la satisfacció de les
pròpies necessitats. La intervenció a través d’un programa d’entrenament en
habilitats d’autonomia personal i social afavoreix l’assoliment d’objectius per
arribar a assolir aquesta fita. El tècnic forma part d’aquest programa i sota els
principi d’autodeterminació oferirà suport a les persones en l’atenció, entre
d’altres, de les seves necessitats bàsiques d’alimentació, d’higiene i de descans.

Les AVD comprenen totes aquelles activitats de la vida quotidiana que tenen un
valor i un significat concret per a un usuari. El seu estudi s’estructura en un únic
apartat, on es categoritzen i es donen les directrius d’elaboració dels programes
d’intervenció que permeten la integració social d’aquestes persones. Aquesta
unitat s’encarrega de tractar els conceptes sobre la manera d’organitzar la vida
de les persones que es troben en situació de dependència, per afavorir la seva
autonomia respecte de les seves necessitats bàsiques.

En el primer apartat, “Habilitats i hàbits d’autonomia personal, i el programa
d’entrenament”, s’analitzen les diferents estratègies i tècniques d’intervenció per
al manteniment i desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal. Aprendreu a
realitzar programes d’entrenament de les AVD per concretar les mesures de suport
més adients per a cadascun dels usuaris.

En el segon apartat, “L’acompanyament a les persones en situació de dependèn-
cia”, s’analitza com estar present i escoltar més enllà de les paraules, respectar les
creences i la dignitat dels usuaris, estimar i cultivar un vincle basat en la confiança,
promoure experiències satisfactòries dintre de les seves limitacions, sostenir el seu
patiment i les seves pors, tenir una actitud oberta, vital i esperançadora.

En el tercer apartat, “Valoració del seguiment de la intervenció”, s’analitzen els
aspectes generals sobre els processos avaluatius de qualsevol programa d’entrena-
ment de les AVD a través d’un exemple pràctic.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

2. Duu a terme activitats per al desenvolupament d’hàbits autonomia personal i
social amb les persones en situació de dependència seleccionant- les en funció de
les seves característiques.

• Identifica les principals tècniques i estratègies per a l’aprenentatge d’hàbits.

• Identifica les característiques de les persones usuàries en relació amb la
motivació i l’aprenentatge.

• Duu a terme les activitats per al manteniment i millora de l’autonomia
personal.

• Respecta les limitacions físiques i culturals de les persones en situació de
dependència.

• Motiva les persones en situació de dependència en l’adquisició i/o manteni-
ment dels hàbits d’autonomia personal i social.

• Aplica tècniques de modificació de conductes per al manteniment i la
millora de l’autonomia personal i social.

3. Fa l’acompanyament en la gestió de les activitats de la vida quotidiana
relacionant els recursos comunitaris amb les necessitats de les persones en situació
de dependència.

• Obté informació de l’equip interdisciplinari per identificar les necessitats
d’acompanyament de la persona en situació de dependència.

• Identifica les activitats d’acompanyament que s’han de fer, tant en una
institució com al domicili, respectant els drets de les persones implicades.

• Aplica criteris i estratègies que afavoreixin l’autonomia personal de les
persones en situació de dependència en les situacions d’acompanyament

• Registra el desenvolupament de les activitats d’acompanyament així com
les incidències sorgides durant aquestes.

• Argumenta el respecte a les directrius, orientacions i protocols establerts en
les tasques d’acompanyament.

• Té en compte el codi deontològic dels professionals.

4. Realitza el seguiment de les intervencions de suport en el desenvolupament
d’hàbits relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i
protocols d’avaluació.
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• Defineix instruments de recollida d’informació per al seu ús en el procés
d’avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de
dependència.

• Emplena els protocols específics de cada intervenció i del procés d’avalua-
ció, tant al domicili com en la institució.

• Aplica instruments de registre i transmissió de les observacions realitzades
en el desenvolupament de les activitats.

• Valora la importància dels processos d’avaluació en el desenvolupament de
la seva tasca professional.

• Justifica la importància de la transmissió de la informació a l’equip interdis-
ciplinari.
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Autodeterminació

És un dret i una capacitat que ens
ajuda a prendre per nosaltres
mateixos les nostres pròpies
decisions, tot delimitant on
volem arribar i com ho farem per
aconseguir-ho.

Activitats de la vida diària
(AVD)

Tasques elementals que
permeten a la persona
desenvolupar-se en el seu dia a
dia de forma adaptada i viure
integrada en el seu medi social.

1. Habilitats i hàbits d’autonomia personal i programa d’entrenament

Els hàbits d’autonomia personal fan referència a les habilitats que les persones
van adquirint durant el transcurs de la seva vida per tal de desenvolupar de forma
autònoma les tasques del dia a dia.

Hi ha certs col·lectius o persones en un determinat moment de la seva vida, que
necessiten un suport per tal de portar a terme les activitats diàries i adquirir certs
hàbits d’autonomia personal. Com a professionals, cal tenir present, que aquesta
necessitat té una forta càrrega emocional, i que amb la nostra intervenció no només
incidirem a nivell funcional sino tambe a nivell emocional. Un domini i autonomia
en el desenvolupament de les activitats de la vida diària comportaran una millora
en l’estat general i en la qualitat de vida, tant de l’usuari, com dels seus familiars
més propers.

1.1 Habilitats, hàbits i rutines

Durant la vida, les persones adquireixen recursos i desenvolupen un seguit de
capacitats necessàries per interaccionar i donar resposta a les necessitats de
l’entorn més proper. A través de l’aprentatge es consolida l’autonomia personal.

L’ autonomia personal és la capacitat d’una persona per prendre decisions
per si mateixa (autodeterminació) i portar a terme les activitats de la vida
diària de manera autònoma.

Dins l’aprenentatge dels hàbits d’autonomia personal cal distingir entre tres
conceptes interrelacionats: l’habilitat, l’hàbit i les rutines.

• Habilitat: conjunt de capacitats físiques, motrius i cognitives d’una perso-
na per realitzar una tasca determinada amb destresa i d’acord amb els valors
culturals del seu entorn proper. Ajuden a desenvolupar l’autonomia de les
persones, però per fer-ho es necessari que s’adquireixin certs hàbits.

• Hàbit: conducta apressa que la persona exerceix automàticament en el
moment oportú i de forma adequada a través de l’aprenentatge vivencial.
Implica un entrenament constant, emprant les mateixes tècniques i en
moments concrets i adients. Els hàbits són els actes apresos o adquirits que
permeten establir una sèrie de rutines, que executem de manera automàtica.
Quan l’individu té l’habilitat de realitzar una acció i la realitza de manera
rutinària en qualsevol context similar, ha adquirit l’hàbit.

• Rutines: accions apreses que apliquem de manera automàtica sense ser-ne
conscients i que portem a terme de manera diària i regular.
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Les rutines són fonamentals en la nostra tasca professional, ja que ajuden als
usuaris a predir què, com i quan passaran les tasques que es duran a terme per
aprendre i assolir els diferents hàbits, millorant així de manera progressiva la
seva autonomia personal. És per aquest motiu, que serà de vital importància
que el TAPSD (Tècnic d’Atenció a persones en situació de dependència) els
ajudi a mantenir les seves costums, a mantenir un cert ordre ja sigui dins de
la seva llar o en la residència i a repetir les vegades que calgui els diversos
hàbits per tal d’automatitzar-los.

Si és necessita el suport del
professional per executar l’habilitat
significa que l’hàbit encara no s’ha

adquirit. Font:José Fresnadillo (Flickr)

Exemple per identificar la diferència entre habilitat, hàbit i rutina

Com a professionals de l’àmbit institucional (centre residencial, centre de dia o pis tutelat)
teniu molta cura en desenvolupar accions vinculades a l’àmbit de l’alimentació, la higiene i
el descans amb un ordre i ritme determinats per facilitar el seu aprenentatge. Per exemple,
en l’àmbit de la higiene es treballa l’hàbit de rentar-se les dents després de qualsevol
d’àpat, començant per fer-ho just després del sopar.

• L’habilitat correspondria a la capacitat de controlar la musculatura del cos per realitzar
cadascuna de les accions necessàries per rentar-se les dents (agafar el raspall, possar la
crema, raspatllar-se les dents, etc).

• Si la persona és capaç de rentar-se les dents en finalitzar qualsevol dels àpats, sigui quan
sigui i ho faci al lloc on ho faci, ha adquirit l’hàbit de rentar-se les dents i, per tant, serà
autònoma en la realització de l’acció.

• Si en finalitzar el sopar la persona es dirigeix a rentar-se les dents abans d’anar-se a dormir
de forma automàtica, sense rebre cap instrucció per part del professional, rentar-se les dents
després de l’àpat ja forma part de les seves rutines.

El bon assoliment dels hàbits, ajuda la persona amb dependència a
relacionar-se millor i a reforçar la seva autoestima, així com la seva seguretat
personal.

Els TAPSD han de fomentar el seu aprenentatge i entrenament, actuant com
a models, ajudant en tot moment a assolir-los i seguint les rutines establertes
de la mateixa manera per evitar que suposi un sobreesforç als usuaris realitzar-
los diàriament. L’objectiu és aconseguir que progressivament les rutines ens
converteixin en hàbits.

1.2 Manca d’autonomia i dependència

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones
que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i relacionades amb
la manca o pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten
l’atenció d’una altra persona o suports importants per fer les activitats bàsiques de
la vida diària (ABVD).

La dependència pot venir determinada per dos factors:
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• Una pèrdua, com ara l’envelliment, una malaltia o accident, perdent una
capacitat que abans es tenia.

• Una mancança per una discapacitat o malaltia prematura que provoca que
aquesta habilitat mai hagi estat adquirida.

En aquest vídeo podeu aprofundir en el concepte de dependència així com en els
reptes que suposa per a la societat avui en dia:

https://www.youtube.com/embed/WSc_Qb27W7M?controls=1

La Llei de dependència (Llei 39/2006 de 14 de desembre) defineix la promoció de
l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència com
aquella capacitat de controlar, afrontar i prendre la seva pròpia iniciativa a l’hora
d’asumir les seves propies decisions, a viure amb total llibertat i exercint el seu
dret a l’autodeterminació i desenvolupant-se dins de les activitats bàsiques de la
vida diària (ABVD). En la mateixa línia, l’article 13 d’aquesta llei s’hi assenyalen
tres objectius que han de garantir que qualsevol persona amb dependència pugui
desenvolupar-se de manera autònoma en les activitats de la vida diària (AVD). Els
objectius són els següents:

• Facilitar una existència autònoma dins del seu medi habitual el màxim de
temps possible.

• Promocionar un tracte digne en tots els àmbits de la vida personal, familiar
i social, tot afavorint la seva incorporació activa.

• Ajudar a les persones a preparar-se davant la vida implica proporcionar-los
suports, eines i elements bàsics i necessaris per aconseguir la seva plena
autonomia i independència dins del context social en el qual es troben
immersos.

Per tal d’accedir al sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència, cal primer
de tot fer la sol·licitud de la valoració de la dependència, i un cop dictaminat el grau
de dependència per tal de ser beneficiari de les ajudes o prestacions que dictamina
la llei, cal elaborar el programa individual d’atenció (PIA) o pla individualitzat
d’atenció integral (PIAI).

Els organismes responsables de gestionar totes les ajudes a la dependència a
Catalunya són el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i la Direcció
General de Protecció Social, i el procediment és el següent:

1. Les sol·licituds de reconeixement de la dependència són derivades als
serveis de valoració de la dependència (SEVAD).

2. Després d’estudiar la informació del cas, una persona de l’equip professio-
nal d’aquest servei es posa en contacte telefònic amb la persona sol·licitant
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Programa individual
d’atenció (PIA)

Trobareu més informació sobre
el PIA a la pàgina web del

Departament de Treball i Afers
Socials de la Generalitat de

Catalunya: goo.gl/6ZN55W.

El PIA és l’eina bàsica de la
intervenció professional

amb els diversos usuaris.

per acordar una visita al domicili o al centre en què resideix (en el cas de les
persones ingressades). En aquesta trucada li faciliten el nom i els cognoms
de la persona que anirà al domicili o centre a fer la valoració i el dia i l’hora
de la visita.

3. Si no fos possible contactar telefònicament amb la persona, se li envia una
carta al domicili o centre de residència en què se li demana que es posi en
contacte amb el servei de valoració per concertar la visita.

4. Una vegada realitzada la visita, la Comissió de Valoració, integrada per
l’equip consultor dels SEVAD i, com a mínim, una persona representant
dels Serveis Territorials del Departament, revisa les valoracions i emet un
informe amb la proposta del grau de dependència.

La valoració del reconeixement de grau de dependència correspon amb
caràcter exclusiu a l’Administració pública. Per tant, ni cap particular ni cap
entitat privada estan autoritzades a fer aquest tipus de valoració.

Després de l’elaboració de l’informe de valoració, el servei d’atenció a les
persones dels Serveis Territorials del Departament (i a la ciutat de Barcelona, el
Consorci de Serveis Socials, per delegació de la cap d’Atenció a les Persones del
Barcelonès) emet la resolució en un termini màxim de tres mesos. El dictamen
determina el grau de dependència i els serveis o les prestacions econòmiques que
corresponen a la persona sol·licitant.

Aleshores, aquesta ha d’esperar que des dels serveis socials del seu ajuntament o
des dels serveis socials del centre (en el cas que estigui ingressada) es posin en
contacte amb ella per portar a terme el Programa individual d’atenció (PIA).

El PIA determina les modalitats d’intervenció més adients a les necessitats de les
persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econò-
miques previstes a la resolució pel seu grau i nivell/o grau. En l’elaboració del
PIA preval el criteri professional, si bé la participació de la persona beneficiària
i/o la família o les entitats tutelars que la representen s’incorpora en l’elecció dels
serveis i les prestacions econòmiques previstes en la valoració que s’ajusten millor
a les seves necessitats.

El programa individual d’atenció (PIA) o el pla individualitzat d’atenció
integral (PIAI) és un document en el que s’enregistren totes les estratègies
destinades a l’atenció integral i personalitzada de cadascun dels usuaris/es.
L’elaboració del PIA o PIAI comporta la participació de diversos
professionals, dels familiars i del mateix usuari/a. Es tracta d’un document
que recull totes les intervencions que s’han d’aplicar, sobretot dins de l’àmbit
institucional.

El procés s’inicia quan l’Administració autonòmica ha emès la resolució de la
sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència. Aleshores, la persona
sol·licitant rep la trucada dels serveis socials del seu ajuntament o l’avís al centre
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Avaluació final

Instrument que permet mesurar
el grau d’assoliment dels
objectius establerts al PIA. Ens
ajuda a analitzar si es fa
necessari redefinir-los,
modificar-los o substituir-los per
uns altres.

(en el cas que estigui ingressada) per concertar una entrevista (al centre de serveis
socials, al domicili o al centre residencial). L’objectiu de l’entrevista és conèixer
les seves preferències pel que fa a les prestacions i els serveis que preveu la Llei
de Dependència en funció del grau reconegut. Si no fos possible localitzar-la
telefònicament, se li fa una notificació escrita en què se la cita un dia i hora
programats.

En cap cas un ciutadà no pot deixar d’adquirir el reconeixement de grau de
dependència per haver-hi un silenci administratiu. Sempre ha de rebre una
resposta, sigui afirmativa o negativa.

Un cop reconeguda la situació de dependència, el grau de dependència es pot
revisar a instàncies de la persona interessada, dels seus representants o d’ofici per
les administracions públiques competents, per alguna de les següents causes:

• Millora o empitjorament de la situació de dependència.

• Error de diagnòstic o error en l’aplicació del barem corresponent.

Un cop acceptat el PIA, l’equip interdisciplinari tant de les residències com
del Servei d’Atenció Domiciliària, s’encarregarà d’elaborar el Pla Personalitzat,
tot establint les accions i els recolzaments necessaris per cobrir, compensar o
pal·liar les necessitats detectades en cadascuna de les àrees del PIA. Es mantindrà
informada a la família en tot moment, i sempre que sigui possible es demanarà la
seva col·laboració.

El PIA es programarà durant un any i transcorregut aquest espai de temps es
passarà a realitzar la seva avaluació final.

Com a tècnics haurem de fomentar una mirada centrada en la normalització de
la dependència, tot desenvolupant accions integradores en qualsevol dels àmbits
(laborals, personals, formatius...). Per fer-ho, haurem d’exigir a l’entorn que
permeti que aquestes persones exerceixin el seu dret a l’autodeterminació, tot
concedint-los les oportunitats necessàries perquè se sentin plenes i realitzades
socialment i laboralment. Per tant, com a tècnics haurem d’intentar promoure
accions que fomentin la no-discriminació i evitar en tot moment els judicis de
valors, els esterotips i els prejudicis.

1.3 Activitats de la vida diària

Entenem per autonomia la capacitat, i/o fins i tot el dret, de prendre decisions
personals sobre com viure, d’acord amb les voluntats, llibertats i preferències
pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària
(ABVD), sigui de manera individual o amb suport tècnic. Així, perdre certa
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autonomia a l’hora de realitzar les ABVD afectarà en gran mesura l’estat del
benestar integral dels usuaris, no només de manera particular, sinó també de
manera general implicant a les persones que l’envolten.

Les activitats de la vida diària (AVD) són totes aquelles tasques o
conductes que una persona realitza de manera diària i que el permet viure de
forma autònoma i a la vegada integrat dins del seu context social.

Aquestes activitats es desglossen en tres tipus, segons el seu grau de dificultat:

• Activitats bàsiques de la vida diària (ABVD)

• Activitats instrumentals de la vida diària (AIVD)

• Activitats avançades de la vida diària (AAVD)

Una AIVD, com és cuinar, pot estar
vinculada directament a una ABVD,

com és alimentar-se. Font: Letua
(Flickr)

Les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) són totes aquelles tasques més
elementats que realitzen les persones de manera rutinària o a diari, donant-los
la possibilitat de poder gaudir d’una vida més o menys digna. Són de caràcter
universal i inclouen la satisfacció de les necessitats més bàsiques:

• Menjar

• Vestir-se

• Higiene corporal

• Utilització del WC

• Control d’esfínters

• Desplaçaments dins la llar

• Reconeixement de persones i objectes

• Comprensió i execució d’ordres i tasques senzilles

Per altra banda, cal tenir en compte les activitats de caire més instrumental,
activitats que impliquen una major complexitat a nivell cognitiu i motriu. Estan
relacionades amb la interacció amb el medi, tot i que algunes es poden delegar
a altres persones. Les activitats instrumentals de la vida diària (AIVD) són,
entre d’altres:

• Prendre la medicació.

• Parlar per telèfon.

• Desplaçar-se fora de la llar.

• Utilitzar el transport públic.

• Realitzar les tasques de manteniment i higiene de la llar.
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• Administrar-se els diners.

• Anar al metge.

• Comprar béns necessaris.

• Llegir i escriure.

• Tenir cura dels altres, vigilar i cuidar infants.

Per últim, hi ha les activitats avançades de la vida diària, activitats que no
són necessàries per poder desenvolupar-se de manera independent. Són força
complexes i estan molt relacionades amb l’estil de vida de l’usuari. Són de caire
lúdic i relacional i ajuden a poder desenvolupar-se en diferents rols socials. Les
activitats avançades de la vida diària (AAVD) són, entre d’altres:

• Participació social

• Activitat laboral

• Oci i el temps lliure

• Activitat educativa

Per tal de poder portar a terme les diferents activitats descrites, la persona ha de
tenir preservades diferents habilitats bàsiques. Si, pel contrari, aquestes es troben
afectades, la persona requerirà certes mesures de suport per compensar-ho.

Avui en dia podem afirmar que les tasques que ajuden a desenvolupar-se amb
un mínim d’autonomia i independència es troben englobades en les activitats
bàsiques, o d’autocura, de la vida diària (ABVD). En canvi, les activitats
necessàries per viure de manera més autònoma dins del nostre context fan
referència a les activitats instrumentals de la vida diària (AIVD).

1.4 Estratègies d’intervenció de manteniment i millora de
l’autonomia personal

Un dels objectius dels professionals de l’àmbit sociosanitari és vetllar pel man-
teniment i/o adquisició de l’autonomia personal de la persona del servei on es
situï. Per fer-ho s’apliquen un seguit d’estratègies d’intervenció orientades cap el
manteniment i millora de l’autonomia personal centrades a:

• Entrenar i mantenir eterminades habilitats d’autonomia personal.

• Adquirir eterminades habilitats d’autonomia personal.

• Desenvolupar determinades habilitats d’autonomia personal.
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Vegeu l’explicació de les
teories de l’aprenentatge i

les tècniques de modificació
de conducta en els apartats
“L’aprenentatge i motivació
en persones en situació de
dependència” i “Tècniques

de modificació de conducta”.

Com a tècnics, de forma general, cal:

• Detectar i partir de les capacitats potencials de cadascuna de les persones
amb dependència.

• Fer partícip la persona de la importància que té poder-se desenvolupar de
manera autònoma.

• Ajudar a reflexionar sobre les intencions vers les tasques a realitzar. Es
tracta de fer veure el sentit del que fem.

• Crear un clima de confiança i seguretat establint uns bons canals de
comunicació.

• Partir del concepte d’autodeterminació de les persones, garantint que en la
mesura del possible es doni resposta a les seves demandes.

Les estratègies d’intervenció es basen, principalment, en les teories de
l’aprenentatge i les tècniques de modificació de conducta.

L’actitud del tècnic davant qualsevol intervenció inclou les següents consideraci-
ons:

• Buscar en tot moment fomentar l’autonomia personal de qualsevol dels
usuaris, evitant la sobreprotecció.

• Ajudar a portar a terme un estil de vida saludable, i sobretot positiu.

• Buscar en tot moment reforçar l’autoestima.

• Tenir paciència i molta sensibilitat.

• Parlar contínuament amb l’usuari i donar sempre afecte.

• Respectar en tot moment la seva dignitat, tot valorant la seva autonomia
personal.

• Garantir en tot moment l’autodeterminació, les preferències i els sentiments.

Es duen a terme intervencions per al manteniment i millora de l’autonomia
personal en les següents activitats de la vida diària:

• Higiene personal

• Imatge personal

• Vestimenta i manteniment de la roba

• Alimentació

• El descans

• Neteja i ordre de la llar
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És important adequar l’ajuda a la necessitat vital de la persona amb
dependència. Quan els TAPSD fan activitats que substitueixen la persona
dependent ja no l’estant ajudant a fomentar la seva autonomia, sinó que estan
contribuint a augmentar i aguditzar la dependència de la persona a la qual
presten el servei.

1.4.1 Higiene personal

La higiene personal és entesa com aquells procediments emprats en la prevenció
i conservació de la salut. Quan una persona es troba en situació d’independència
es troba capacitada per realitzar totes les tasques vinculades a la higiene personal,
però en canvi, en situacions de dependència la persona, la majoria de les vegades,
necessitarà el suport d’un tercer per poder-les portar a terme. Així doncs, la
higiene personal ha de perseguir:

• Eliminar l’excés de greix, la suor i la brutícia de la pell.

• Evitar l’aparició de bacteris que fomentin una infecció.

• Eliminar les cèl·lules mortes que es troben en la superfície de la pell.

• Donar sensació de confort, benestar i ajuda per poder descansar.

• Estimular el rec sanguini.

• Mantenir la pell en bones condicions per tal que pugui portar a terme les
seves funcions vitals.

A l’hora de portar a terme qualsevol higiene personal, com a tècnics caldrà tenir
en compte les següents consignes generals:

1. Informar la persona de la tasca que es portarà a terme.

2. Crear un espai íntim i respectuós en què la persona se senti a gust.

3. No anar amb presses, sinó que cal dedicar el temps que es consideri
necessari per realitzar la higiene personal.

4. Un cop al dia revisar l’estat de la pell i fer una neteja dels genitals.

5. Tenir tot el material degudament preparat (gel, esponges o manyopla, pinta,
tisores, raspall de dents, tovalloles de diverses mides i la roba, tant personal
com l’íntima).

6. Demanar la col·laboració de la persona en aquelles tasques que pugui
realitzar de manera més autònoma, d’aquesta manera es fomenta la seva
autoestima.
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7. La temperatura de l’habitació haurà d’oscil·lar entre 22 i 24ºC. Per mantenir
la temperatura és apropiat tancar portes i finestres, d’aquesta manera
s’eviten els corrents d’aire.

8. La temperatura de l’aigua ha d’estar a uns 37 ºC, aproximadament.

9. Emprar sabons no irritants i tenir en compte l’elecció dels mateixos per part
de la persona.

10. Utilitzar tovalloles grans, i en la mesura del possible, intentar escalfar-les
amb precaució sobre un radiador especial per a tovalloles.

11. Procurar que la llum del lavabo sigui suau i no il·lumini massa, per donar
tranquil·litat a la persona i per procurar que es pugui relaxar i gaudir del
bany.

12. Aprofitar la higiene personal per realitzar massatges a la pell i afavorir així
la circulació sanguínia.

13. Seguir un ordre precís en el rentat de les diverses parts del cos.

14. Si la persona portés vies o sondes anar amb compte, tot evitant realitzar
moviments bruscos que les puguin desconnectar.

15. La higiene personal es pot realitzar a la banyera, a la dutxa o al llit. Sempre
que es pugui moure la persona es farà a la dutxa o a la banyera, ja que és
més relaxant que fer-ho al llit.

En el moment de portar a terme la higiene personal d’un usuari, cal tenir en
compte, que aquesta higiene la pot portar a terme tant a la banyera, en la dutxa
com en el llit. Per fer-ho, es parteix de la situació personal i el grau d’autonomia
de la persona a la qual es presta la nostra atenció. Serà necessari determinar el
grau de litimació de la persona, tot valorant les seves possibilitats reals a l’hora
de realitzar per sí mateixa determinades activitats de la vida diària. Per fer-ho, cal
analitzar la falta d’equilibri que pugui presentar, la força muscular, la coordinació
de moviments i de visió, el grau de consciència i d’atenció, i si pot existir algun
problema de comportament provocat per alguna malaltia neurològica, com per
exemple agressivitat, apatia....

La valoració personal de la persona ajuda a saber el tipus de suport més
convenient a utilitzar així com el tipus de bany, tenint en compte les seves
capacitats individuals. És molt important que la persona faci per si mateixa
el major nombre possible de tasques d’higiene personal.

Exemple de pautes per a la higiene personal

Algunes de les consideracions a tenir present en la realització de la higiene personal són
les següents:

• Primer de tot cal establir una pauta d’hàbits d’higiene personal. És important tenir en compte
que no totes les persones necessiten banyar-se tots els dies, però és recomanable establir
hàbits de neteja diàtia de la cara, les mans i els genitals.
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• Realitzar el bany sempre a la mateixa hora (sempre que això sigui possible).

• Explicar cadascun dels passos que s’hauran de seguir, per fer-ho cal emprar les instruccions
verbals i acompanyar-les amb gestos per millorar la comprensió de l’acció que s’han de portar
a terme.

• Seguir un ordre establert a l’hora de portar a terme el bany, començar per la part superior i
acabar amb les extermitats inferiors.

• Si s’observa que la persona posa impediments a l’hora de portar a terme el bany, cal seure’s
amb ella i explicar amb tranquil·litat el perquè de portar a terme la higiene personal, si tot i
així es resisteix, és important deixar pasar una estona i probar-ho quan la persona es trobi
més animada i de millor humor, per fer-ho, es poden parlar d’aspectes on la persona es senti
còmode i a gust. És important recordar que no es busca imposar les tasques a realitzar, sinó
que en tot moment es cerca la cooperació de l’usuari.

Alguns dels productes de suport i adaptacions són els següents:

• Agafadors i barres de seguretat: faciliten la subjecció de la persona i donen
seguretat.

• Seients de banyera i dutxa o taula: permeten que la persona estigui asseguda
mentre dura el bany o dutxa.

• Catifes antilliscants: disminueixen el risc de relliscar dins la dutxa o la
banyera.

• Allargadors de mànecs: ajuden a completar els moviments per fer les
activitats de la higiene.

• Engruixidors: permeten subjectar millor els estris que s’utilitzen en la
higiene diària.

El següent vídeo permet veure l’ús d’alguns dels productes de suport esmentats:

bit.ly/2HPro07

Higiene personal a la banyera

La realització de la higiene personal, ja sigui a la banyera o a la dutxa, es tracta d’un
moment molt íntim i requereix una actuació molt curosa per part del professional.
Al portar a terme aquesta acció és farà necessari ajudar a la persona amb delicadesa
i vetllar per la seva seguretat, evitant en tot moment possibles riscos i perills que
puguin perjudicar-lo. És per aquest motiu que marcarem la següent diferenciació
tenint en compte si ens trobem davant de persones amb un cert grau d’autonomia
o pel contrari, són totalment dependents.

Cal tenir presents les següents consignes i adaptar-les en funció del grau d’auto-
nomia de la persona:

1. Recordar que és molt important no tancar amb pestell la porta del lavabo,
per tal de poder-hi accedir des de fora si fos necessari.
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2. Ajudar la persona a preparar tot el material necessari per portar a terme el
bany.

3. Tenir la temperatura del bany entre 20 i 24 ºC.

4. Col·locar una goma a la banyera per evitar que rellisqui i una estora a la part
de fora per tal que pugui recolzar-se en sortir i en entrar.

5. Mantenir la temperatura de l’aigua entre de 38-40 ºC, atenent el criteri i gust
personal de l’usuari.

6. Si l’usuari es pot treure la roba per si sol, deixar que ho faci. El mateix amb
les ensabonades: si pot, deixar que ho faci per si sol.

7. Ajudar la persona a entrar i sortir del bany.

8. No deixarem mai sol l’usuari.

9. Donar suport per tal d’hidratar tota la pell.

10. No marxar del domicili, sinó quedar-se a prop tant per ajudar a entrar i sortir
de la banyera.

11. Animar l’usuari a vestir-se per si sol. L’ús de roba ampla, com vestits oberts,
faldilles i pantalons de goma a la cintura, sabates sense cordons i mitges fins
a la cuixa, ajuda en alguns casos a realitzar aquesta tasca de forma autònoma.

12. En finalitzar el bany, recollir tota la roba del terra i endreçar el lavabo.

Per als banys a la banyera, en alguns casos és útil l’ús de taules de transferència
i bancs de transferència, que permeten lliscar dins del bany i després emprar la
dutxa a la banyera. És important assegurar-se que tots els productes de suports
utilitzats estiguin a l’alçada correcta i siguin estables per a reduir el risc de
caigudes.

Per facilitar l’accés a la dutxa d’una persona amb dependència, pot ser molt útil
disposar d’un producte de suport com una cadira de bany o de dutxa. Serveixen
de suport a aquestes persones que no poden dutxar-se dempeus o sense assistència,
a més de proporcionar autonomia i seguretat. Estan fabricades en materials de
metall i plàstic resistents a l’aigua.

Exemple de passos per dutxar una persona en cadira de rodes o amb poca mobilitat

Per a la dutxa d’una persona en cadira de rodes o amb poca mobilitat cal realitzar les
següents accions:

• Preparar el bany amb tot el material necessari i procurar que aquest es trobi a l’abast de la
persona amb mobilitat reduïda.

• Ajudar l’usuari a anar al bany i col·locar la cadira de bany si fos necessari.

• Assistir l’usuari a desvestir-se proporcionant-li privacitat.

• Ajudar l’usuari a entrar en el bany cuidant que no caigui.

• Assistir l’usuari a realitzar la transferència de la cadira de rodes a la cadira de bany si és
necessari.



Atenció i suport psicosocial 21

L'aprenentatge i entrenament d'habilitats i
hàbits d'autonomia personal i

l'acompanyament a les persones en situació de
dependència

• Deixar que es banyi i, si és necessari, ajudar l’usuari a rentar-se aquelles parts del cos on
mostri més dificultat.

• Assecar-li la pell per complet i, si va en cadira de rodes, ajudar l’usuari a fer la transferència
de manera segura.

• Ajudar l’usuari a vestir-se.

Higiene de la boca

A l’hora de portar a terme una higiene bucal, com a tècnics haurem de tenir en
compte les següents consignes:

1. Facilitar i preparar tots els estris necessaris (raspall, pasta dentrífica, colutori
bucal...).

2. Respectar els hàbits de l’usuari. En cas que detectem algun hàbit incorrecte,
donar-li pautes a seguir.

3. Si porta pròtesi, recordar que ha de netejar-la i esbandir-la.

Exemple dels passos per a la neteja de les dents

Per realitzar la neteja de les dents cal realitzar les següents accions:

• Ajudar a l’usuari a cobrir el seu pit amb una tovallola.

• Preparar el raspall de dents, preferiblement de baixa duresa, amb una mica de pasta
dentífrica.

• Indicar que el raspall s’ha de col·locar en un angle de 45 graus (respecte les dents) perquè les
cerres penetrin a l’espai interdental. Els moviments seran de dalt cap avall per als superiors,
i d’avall cap a dalt als inferiors. Netejar la cara externa, interior, superior i inferior, i també la
llengua.

• En finalitzar, indicar que es realitzi un glopeix amb aigua no massa freda i si es considera es
pot acabar utilitzant una solució asèptica.

Les pròtesis dentals es netegen amb aigua una mica tèbia i amb un raspall especial.
Si la pròtesi està molt bruta, es pot deixar unes hores en remull.

Higiene de les mans

Cada vegada que toquem algun objecte o que toquem una altra persona ens
emporten a les mans una immensa quantitat de microbis dels quals no som
conscients. És per això que es fa necessari portar a terme una bona neteja de
les mans per evitar propagar determinats bacteris.

Com a tècnics, en el nostre dia a dia insistirem a portar una bona higiene de
mans, però també hem de ser conscients de traspassar aquesta informació als
nostres usuaris. Per poder portar a terme una bona higiene de mans realitzarem
els següents passos:
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1. Primer ens mullarem les mans preferiblement amb aigua tèbia, ja que
d’aquesta manera eliminarem més ràpidament els bacteris.

2. Tot seguit ens aplicarem el sabó. El més recomanable és utilitzar un sabó
neutre.

3. Netejarem correctament les dues mans, fregant amb el sabó entre els dits i
les ungles.

4. Seguidament ens aplicarem de nou aigua tèbia i ens esbandirem.

5. Un cop hàgim acabat ens eixugarem amb una tovallola.

6. Si les mans estiguessin molt resseques, aconsellaríem als nostres usuaris
aplicar-s’hi crema hidratant.

1.4.2 Imatge personal

La imatge personal engloba diverses accions, que són:

• El pentinat

• El manteniment de les ulleres o lentilles

• El maquillatge

• L’afaitat

• La depilació

• El manteniment de les ungles

En relació amb el pentinat del cabell o de la barba, com a tècnics haureu de
seguir les següents consignes:

• Animarem la persona perquè es pentini per si mateixa tant el cabell com la
barba, sempre que tingui certa autonomia per fer-ho.

• Durant el rentat del cabell, farem massatges al cuir cabellut per tal d’afavorir
la relaxació.

• Ajudarem l’usuari a triar un tall de cabell apropiat i fàcil de pentinar.

• Acompanyar-los a un estilista on se sentin a gust, segurs i confortables
i potenciar la seva participació en la tria del tipus de pentinat. Si pel
contrari la persona no volgués sortir de casa, demanar que el servei vingui
al domicili.

En relació amb el maquillatge, com a tècnics haureu de seguir les següents
consignes:
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• Estimularem l’usuari a mantenir i adquirir hàbits de cura de la pell a través
de mètodes de neteja i hidratació.

• Per tal que els usuaris es puguin maquillar correctament, utilitzarem pots
amb tapes engrossides, ja que d’aquesta manera hauran de fer menys força
per obrir-los.

• Per afavorir l’autonomia es poden fer servir tons pastels en els productes de
maquillatge, ja que aquests no necessiten de tanta precisió.

En relació amb el manteniment de les ungles, com a tècnics haureu de seguir les
següents consignes:

• Hauran d’estar netes i curtes.

• S’aconsella tallar-les després del bany, ja que estan més toves.

• La forma correcta és donar-los forma corbada en els dits de la mà i recta en
els dels peus.

Algun dels productes de suport que es poden utilitzar per a cadascun dels
procediments descrits son:

• Afaitadores (elèctriques o manuals)

• Pinces amb mànec gran

• Raspalls de cabell amb mànec ergonòmic i corbat

• Tallaungles amb base ovalada i amb incorporació de ventoses

• Tallaungles amb lupa i llum

• Tallaungles amb palanca gran o amb mànec llarg

• Adaptadors per agafar objectes fixats a la mà amb velcro

• Miralls quadrats i reclinables

• Dispensador de sabons

És molt important com a tècnics respectar els costums i la manera de
vestir-se i de pentinar-se de cadascuna de les persones amb dependència.

1.4.3 Vestimenta i manteniment de la roba

La tasca de vestir-se, desvestir-se i treballar l’aparença personal, a més de fomentar
l’autoestima i la motivació, inclou el desenvolupament de certes habilitats motrius,
com ara mantenir l’equilibri, tenir bona coordinació i disposar de mobilitat
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suficient en relació a les destreses i a la força necessàries per dur a terme les
tasques.

El fet de vestir-se implica:

• Triar la roba adequada segons la temperatura i la situació.

• Saber combinar les peces de roba.

• Col·locar-se correctament totes les peces.

Com a tècnics hem d’intentar evitar que la persona desenvolupi una aparença
d’abandonament i deixadesa tot tenint present quin és l’estat de la roba. És
important vetllar perque les peces de roba estiguin netes, es trobin en bon
estat (eliminant de l’armari aquelles que es trobin malfetes) i s’ajustin a les
característiques de l’usuari, cal que siguin de la seva talla i li siguin còmodes
de posar/treure i de portar.

Un dels objectius del professional és que la persona se senti a gust amb
si mateixa i desenvolupi una actitud positiva respecte la seva aparença
física. És primordial simplificar la vestimenta eliminant aquelles peces de
roba que els vostre usuari no utilitzi habitualment o que no es corresponguin
amb l’estació de l’any en la qual us trobeu immersos.

La majoria de les persones amb diversitat funcional o cert nivell de dependència
necessiten ajuda a l’hora de vestir-se i desvestir-se, activitat que es realitza cada
dia i que pot resultar complexa sense l’ajuda de productes de suport que faciliten
tot el procés. En general els resultarà més fàcil desvestir-se que vestir-se, ja que
els cansarà menys i les accions a desenvolupar són menys complexes.

Per ajudar a fer una mica més fàcil la tasca de vestir-se i desvestir-se, com a tècnics
podem emprar els següents productes de suport, sempre que sigui necessari:

• Usar velcro en comptes de botons.

• Usar roba més ampla.

• Usar peces de roba obertes i descartar peces complicades com petos o vestits,
entre d’altres.

A banda d’aquestes recomanacions i depenent de les capacitats de cada persona,
al mercat també hi ha tot tipus de productes que ajuden a vestir-se i desvestir-se
de la forma més autònoma possible. Destaquen:

• Adaptacions per a cordills

• Botonadors amb una sola mà

• Calçador de mitges que permet posar-se-les sense incorporar-se.
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• Calçador de mitjons

• Clips per a pantalons

• Cordabotons pensats per a persones que tenen poca destresa i poca coordi-
nació de mans i dits i permeten cordar botons amb una sola mà.

• Calçador extra llarg per posar-se les sabates sense incorporar-se.

• Pinces AKTIV pràctiques per a un gran nombre d’activitats de la vida diària.
Per exemple, agafar coses del terra sense ajupir-se, entre d’altres.

És fonamental triar el producte de
suport que més s’ajusti a les
característiques de l’usuari. Font:
Fundación Descubre (Flickr)

Per exemple, per vestir-se les extremitats superiors una vareta amb trau ajuda la
persona a introduir el braç o la mà. També s’utilitza per ajudar a agafar aquella roba
que presenta dificultats d’abast o presenta problemes de moviment de l’espatlla,
maluc o genoll. Per vestir les extremitats inferiors cal un calçador adaptat destinat
a aquells usuaris que presenten greus dificultats per arribar als peus o no poden
flexionar els genolls.

Si la persona presenta dificultats de moviments o d’equilibri:

• Fer que es vesteixin asseguts.

• Si un dels braços està limitat de moviment, introduïr primer aquest i amb
l’altre, estirar la peça de roba.

• Utilitzar unes pinces llargues per introduir les cames dins els camals de la
roba interior i dels pantalons.

• Utilitzar un calçador de mitges i mitjons. Aquest estri, es pot construir
casolanament amb un tros de plàstic dur (tipus radiografia) d’uns 20x25
cm i dues cintes d’uns 150 cm.

• Posar-se les sabates en posició asseguda col·locant una cama sobre l’altra
o el peu sobre una cadira. També hi ha la possibilitat d’utilitzar calçadors
amb mànec llarg.

Exemple tipus d’acompanyament adequat per part del TAPSD

L’Ariadna és una dona de 85 anys que actualment viu sola al seu pis de Barcelona. Fa uns
dies que va caure a la banyera i els metges li han recomanat que estigui enllitada el major
temps possible, almenys durant dos mesos. L’Òscar, el tècnic de dependència del servei
d’atenció domiciliària, se centra a donar suport a l’Ariadna en totes aquelles activitats de la
vida diària en què ara mateix presenta més dependència.

En tot moment haurà de:

• Desenvolupar una actitud positiva per tal que l’Ariadna guanyi autoestima.

• Tenir molta paciència i sensibilitat i intentarà en tot moment no sobreprotegir-la.

• Ajudar l’Ariadna a realitzar les ABVD empreant els productes de suport necessaris per
aconseguir que se senti realitzada i capacitada per portar a terme determinades activitats
de la vida diària.

En relació amb la vestimenta, l’Òscar haurà de:
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Centre de Referència Estatal
d’Autonomia Personal i Ajudes

Tècnicques, on trobareu diversos
suports tècnics adaptats segons
les necessitats de cadascuna de
les persones amb discapacitat o

dependència

bit.ly/1vPuSTp.

• Ajudar l’Ariadna a col·locar-se completament estirada al llit.

• Ajudar-la a posar-se, primer, les peces de roba de la part inferior del cos i després les peces
superiors.

• Girar-la per acabar-li d’ajustar i cordar correctament cadascuna de les peces de roba.

A l’hora de desvestir-se caldrà tenir en compte les següents consignes:

• Primer treure les peces de roba de les extremitats superiors, seguidament
treure les sabates i acabar amb les extremitats inferior.

• Si existissin problemes cognitius, serà encara més important mantenir
sempre les mateixes rutines.

Pel que fa al tipus de roba i de calçats més habituals, segons les preferències i
necessitats, tindrem en compte les següents consignes:

• Pel que fa al tipus de roba:

– Haurà de ser senzilla, sense gaires tancaments i amb àmplies obertures.
Com a tècnics heu de vigilar que la roba no tingui punts de pressió que
dificultin la circulació i impedeixin una correcta respiració.

– Emprar roba folgada, i sobretot evitar peces de roba ajustades que
impossibilitin una correcta respiració de l’usuari. Per tant, els teixits
hauran de ser agradables i confortables. A ser possible, s’aposta per
l’ús de teixits naturals com el cotó.

– La roba ha d’estar neta per afavorir l’autoestima, la motivació i el
benestar.

– Emprar velcro per als tancaments i cordills elàstics davanters, que
faciliten la vestimenta.

• Pel que fa al tipus de calçat:

– Emprar sabates que ajudin a mantenir un bon equilibri i una correcta
deambulació a l’usuari.

– Buscar sabates força transpirables i a ser possible de pell.

– El calçat ha de ser flexible i impermeable, adaptat a la mida del peu.

– Els talons han de ser baixos i amples (2-4 cm).

– La sola ha de ser flexible, antilliscant i ampla per dissimular les
irregularitats del terra.

– Emprar sabates sense cordons, però si amb velcro.

A l’hora d’intervenir en aquest àmbit amb persones amb un alt nivell de de-
pendència es farà necessari i recomanable que sempre tingueu la roba i els
complements col·locats per ordre i que aneu explicant en tot moment el que aneu
a fer. Verbalitzeu pas per pas el que fareu i si és possible, mostreu les peces de
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roba que heu seleccionat, per tal de que la persona sigui conscient de tot el procés.
Podeu aprofitar aquest moment per comentar el color de la roba, quan ens la posem,
etc, això us ajudarà a crear un clima de confiança i us ajudarà a evitar que es senti
desorientat, tingui por o pel contrari es mostri agressiu davant la situació.

1.4.4 Alimentació

L’alimentació ajuda l’organisme a adquirir les substàncies necessàries per
mantenir-nos i poder-nos desenvolupar correctament. Per aquest motiu, és molt
important ajudar la persona amb dependència a assumir aquesta tasca amb la major
autonomia possible.

La realització d’àpats és una de les activitats diàries més rellevants. Per una
banda, dona resposta a una necessitat primària i, alhora, afavoreix la creació d’un
espai de relació entre les persones i aquells que les cuiden.

En l’alimentació algunes de les intervencions més freqüents són les vinculades a:

• Adquisició d’hàbits alimentaris saludables

• Realització de la compra

• Elaboració de menús

• Suport a la ingesta

Les prescripcions mèdiques en
relació a l’alimentació de l’usuari
marquen la pauta a seguir a l’hora de
confeccionar els menús.Font:
Spatecc (Flickr)

L’adquisició d’hàbits alimentaris saludables inclou diversos objectius que es
poden marcar en el pla de treball amb cadascun dels usuaris. Algunes de les
accions poden ser les vinculades a:

• Establir uns horaris adequats per realitzar els àpats (Ex. Sopar hores abans
d’anar a dormir).

• Mantenir uns horaris estables.

• Evitar menjar entre hores.

• Realitzar 3/5 àpats diaris.

• Mastegar els aliments de forma suficient per facilitar la digestió.

La realització de la compra és una activitat de la vida diària que inclou elements
de diversos àmbits. Algunes de les seves accions estan vinculades a l’alimentació
saludable pel que fa a la tria dels aliments, l’exercici de fer la llista de la
compra comprovant els aliments necessaris i calculant les quantitats, dirigir-se
als establiments d’alimentació a obtenir-ne els productes, gestionar el pagament
dels productes, establir una comunicació i dirigir-se als venedors dels productes
alimentaris, etc.
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L’elaboració dels menús és una altra de les activitats on les persones, sobretot
dins el servei d’atencio a domicili, poden necessitar el suport del professional. En
aquest sentit, habitualment es fa referència a l’elaboració d’un menú setmanal on
es contemplin els 3/5 àpats principals: esmorzar, mig matí, dinar, berenar i sopar.

Cal que el menú doni resposta als requeriments nutricionals de l’usuari. Algunes
de les principals consignes a tenir presents són:

• Característiques de l’usuari a nivell de salut

• Racions adequades

• Dieta equilibrada

• Priorització de productes de temporada

• Equilibri entre els diversos grups d’aliments i tipus de nutrients

• Tria de formes de cuinar òptimes per a l’usuari

El suport a la ingesta, fa referència a l’acció concreta de menjar, el moment
d’ingerir els aliments. En aquest cas, els productes de suport tenen una gran
importància, atès que en els casos necessaris afavoreixen l’autonomia dels usuaris.
Els professionals han de vetllar per la presentació i correcció en l’ús.

Es poden incloure dins d’aquest grup, les accions relacionades amb el moment
de menjar, com parar i desparar la taula, tenint present l’adequada disposició i ús
dels elements necessaris per realitzar l’àpat. D’altra banda, les bones maneres a
taula i els recursos per mantenir una relació adequada amb la resta de comensals,
poden ser conductes a treballar.

Cas pràctic sobre alimentació d’usuaris amb dependència

L’Anna Maria és una dona de 80 anys que viu sola al seu domicili de Tarragona. Actualment
compta amb l’ajuda de la Maria, tècnica d’atenció a persones en situació de dependència,
que dona suport en la realització dels àpats diàris, en la realització de la compra i en altres
activitats de la vida diària.

L’Anna Maria és una senyora que presenta dificultats a l’hora de mastegar determinats
aliments. La Maria ha confeccionat conjuntament amb ella un menú on s’incorporen
aliments tous o amb una preparació/presentació ajustada a les seves necessitats.
D’aquesta forma s’evita que l’Anna Maria hagi de fer grans esforços per menjar i s’assegura
una aportació energètica adequada. Juntes han fet els següents passos:

• Elaborar el menú setmanal. La tècnica conversa amb l’Anna Maria per tenir present les
seves preferències. Per exemple: el platàn li dificulta realització de la digestió, té predilecció
pel peix blanc davant el peix blau, la mongeta i el broquil són de les verdures predilectes, etc.

• Confeccionar la llista de la compra tenint present els productes que l’Anna Maria ja té a casa
i consultant les dates de caducitat dels aliments.

• Fer la compra als establiments del barri per, posteriorment, cuinar els plats del dia.

• Cuinar. La Maria indica tots els pasos que realitza per cuinar els aliments o va preguntant a
l’Anna Maria quin seria el següent pas, fomentant que ella indiqui les quantitats necessaries
per cuinar, etc.
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La dieta de l’Anna Maria està configurada principalment pel consum diari de verdures,
fruites, i sobretot molta fibra. Un exemple de menú diari és el següent:

• Esmorzar: tassa de llet (millor descremada), 50-100 g de pa amb mantega i melmelada sense
sucre afegit

• Mig matí: 1 pera

• Dinar: arròs amb tomàquet (uns 50 gr), amanida crua (enciam, tomàquet, cogombre a petits
trossos), carn picada amb sofregit (uns 150 gr), 1 iogurt i 30 gr de pa

• Berenar: 1 tassa de llet o una infusió

• Sopar: mongeta tendra (uns 150 g en cru), truita d’un ou amb 30 g de pernil dolç, 2 cullerades
petites d’oli, 20 g de pa, 1 taronja

Els professionals han d’estar molt atents a la postura corporal que sostenen
a l’hora de donar suport en la ingesta als usuaris i també a la postura del propi
usuari.

L’esquena ha d’estar sempre recta i el cap inclinat cap endavant per ingerir
qualsevol aliment. Quan el professional doni suport a la ingesta d’aliments sòlids
o líquids es situarà a l’alçada de la persona amb dependència, o per sota dels seus
ulls per evitar que s’ofegui a l’intentar aixecar el cap per menjar.

1.4.5 Descans

El descans es tracta d’una de les activitats més importants del nostre dia a dia, ja
que ens ajuda a reparar-nos de la jornada diària. Com a professionals haurem de
desenvolupar les següents pautes en relació al descans de les persones amb les
quals treballem:

• Utilitzar el llit només per acompanyar-los a dormir.

• Es recomana sempre descansar entre 7 i 8 hores.

• Establir uns horaris regulars per anar a dormir i per llevar-se.

• Establir uns hàbits abans d’anar a dormir; per exemple, que vagin a orinar
abans.

• Evitar el soroll i la llum intensa; per tant, serà molt recomanable que les
habitacions estiguin allunyades de focus perjudicials per al son.

• En aquells casos que siguin necessaris, instal·lar un llum nocturn que ajudi
l’usuari a poder-se desplaçar fins al lavabo. Es pot posar a la tauleta de nit
o bé a la paret.

• Les habitacions no hauran de tenir cap mena d’obstacle que impedeixi la
mobilitat, i en els casos necessaris se simplificarà al màxim el mobiliari del
dormitori.
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• De cara al sopar, procurar que aquest no sigui gaire copiós, ja que una
digestiò pesada pot dificultar el descans.

• Instal·lar barres o suports de protecció als llits per si hi hagués risc de
caigudes.

Per poder descansar correctament és necessari establir un ambient adequat,
ventilat, tranquil i a una temperatura adequada; mantenir uns horaris fixos i
evitar, en la mesura del possible, que els usuaris dormin massa durant el dia.

1.4.6 Neteja i ordre de la llar

Un bon manteniment de la llar és fonamental per assegurar unes condicions de
vida que facin augmentar la seva qualitat. Com a tècnics haurem d’analitzar
les característiques individuals de cadascun dels usuaris per determinar les
tasques concretes on requereix suport, el tipus de suport que necessita i valorar,
si és necessari, quins productes de suport es poden oferir per al desenvolupament
autònom de les tasques domèstiques.

Algunes dels principals productes de suport que es poden fer servir en aquest
àmbit són:

• Sistemes de subjecció per un braç que permeten escombrar o netejar el terra.

• Escombres i recollidors amb mànecs llargs.

• Cubells amb rodes i escorredors elèctrics.

• Escombretes fixades a les parets per netejar els gots i els plats.

• Taules de planxar que es troben fixades a la paret i es dobleguen en sentit
vertical.

• Aspiradores i netejamoquetes que netegen soles.

En el catàleg del Centre de Referència Estatal d’Autonomia Personal i Ajudes
Tècniques (CEAPAT) trobareu una gran varietat de productes que facilitaran
les tasques domèstiques dels usuaris, concretament en l’apartat de productes
de suport per a les activitats domèstiques. Aquests es troben classificats en
subapartats, entre els quals trobem productes de suport per netejar els estris de
cuina, per al menjar, per portar a terme la neteja de la llar i per confeccionar i
mantenir els tèxtils.
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Observació directa

Observació del comportament o
de les accions en curs d’una o
més persones en el moment en
què es produeixen.

1.5 Procés d’adquisició dels hàbits d’autonomia personal

L’adquisició d’hàbits d’autonomia personal implica la realització d’un aprenentat-
ge de tipus funcional que inclou quatre fases: (vegeu figura 1.1)

1. Planificació. Comprovar que la persona disposa de les habilitats necessàries
per iniciar el procés d’aprenentatge de determinats hàbits i que es troba
motivada per fer-ho. En aquesta fase cal observar i analitzar el nivell de
capacitat funcional que manté la persona. Per fer-ho, enregistrarem les
conductes que realitza per si mateixa i les que presenta més dificultat. Per
tant, serà molt important informar a la persona del tipus d’hàbit que es
pretèn mantenir, treballar o millorar. Li explicarem també el procés que
desenvoluparem amb ell/a, així com de les tècniques que emprearem per
assolir-lo. Posteriorment, definirem els objectius a treballar amb ella, així
com la metodologia, els recursos i la temporalització. Recordeu que en
aquesta primera fase la tècnica que ajuda a recollir el màxim d’informació
és l’observació directa. En aquesta primera fase és necessari que la
persona en tot moment se senti motivada i disposada a realitzar les tasques
encomanades, ja que si s’hi nega no es podran aconseguir assolir els
objectius proposats.

2. Aprenentatge. Els tècnics han de garantir que en tot moment la persona
entengui què i per què es fa. Ens hem d’assegurar que entèn les premisses
donades, ja que si alguna de les indicacions no les té clares, l’aprenentatge
no resultarà com nosaltres esperem i hi haurà errors que haurem de tornar a
corregir, provocant que l’aprenentatge de l’hàbit sigui més lent, més costòs
i generant en la persona frustració per no aconseguir el que nosaltres li
demanem. En aquesta segona fase, cal assegurar-se de que la persona
segueix al peu de la lletra les consignes donades per desenvolupar l’hàbit,
és per això que aquestes les haurem de donar de manera molt clara,
seqüenciada, mantenint en tot moment una actitud positiva i transmitint
confiança. Per altra banda, haurem de realitzar un anàlisi exhaustiu dels
errors comesos sempre de manera positiva, amb la intencionalitat de fer-lo
millorar i avançar vers la consolidació de l’hàbit.

3. Automatització. Cal buscar en tot moment que la persona realitzi per si
mateixa l’hàbit de manera automàtica. S’ha de prendre consciència de les
situacions en que és necessari executar l’hàbit après. L’actuació del TAPSD
és observar i donar suport només quan sigui necessari.

4. Consolidació. L’aprenentatge està assolit i la persona és capaç d’aplicar
l’hàbit en qualsevol situació.
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Figura 1.1. Esquema del procés d’adqui-
sició dels hàbits d’autonomia personal

Cas pràctic de les fases d’adquisició de les habilitats d’autonomia personal

L’Olga és TAPSD i treballa amb la Claudia per aconseguir utilitzar un caminador de dues
potes i dues rodes, i anar a buscar el diari cada dia al matí després d’esmorzar. La Claudia
actualment viu sola en un pis situat a la primera planta de la finca, totalment adaptada pel
seu caminador i la qual disposa d’ascensor. El quiosc està situat a 100 metres de casa
seva.

L’Olga pretén que la Clàudia adquireixi l’hàbit d’anar cada matí a buscar el diari o les
revistes al quiosc. Per fer-ho parteix de:

1. Planificació: L’Olga s’encarregarà d’explicar a la Claudia perquè es necessari que aprengui
a anar sola a buscar el diari o les revistes al quiosc. La tècnica estableix quan ho ha de fer,
on ho ha de fer, què ha de fer, amb què ho ha de fer (ús del caminador), amb qui, etc. L’Olga
és conscient que en aquesta primera fase, és primordial treballar l’autoestima de la Claudia,
intentarà ajudar-la a creure en les seves capacitats i a entendre totes les seves consignes.

2. Aprenentatge: l’Olga s’encarregarà d’ensenyar a la Claudia a utilitzar correctament el
caminador per fer-ho servir tant a casa com a l’exterior (a entrar, sortir, arribar fins
la porta principal, obrir la porta tot recolzant-se en el caminador, esquivar les barreres
arquitectòniques que es trobi pel carrer, etc.) Per tant, l’Olga buscarà en tot moment,
l’atenció i la concentració de la Claudia, així com la seva motivació a l’hora de desenvolupar
l’aprenentatge.

3. Automatització: l’Olga s’encarregarà d’entrenar a la Claudia en el domini de l’ús del
caminador fins al quiosc. Per fer-ho, l’acompanyarà diverses vegades, i a poc a poc s’anirà
retirant per donar protagonisme a la Claudia. Per motivar-la a assolir el seu aprenentatge,
emprarà reforços positius verbals (felicitacions). El fet que la Claudia s’esforci i estigui
motivada per aconseguir arribar fins al quiosc, provocarà que al final l’hàbit s’adquireixi i
s’automatitzi.

4. Consolidació: aquí la Claudia ja serà capaç d’anar ella sola a buscar el diari o les revistes
al quiosc per sí mateixa, fet que provoca que la seva autoestima augmenti i que li reforci la
necessitat d’intentar esforçar-se en d’altres activitats.

Durant el procés d’ensenyament-aprenentatge, com a tècnics és important tenir
present les següents consignes:
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• Emprar els reforçadors positius per motivar als nostres usuaris.

• Actuar com a models per tal de que pugui imitar-nos i millorar tant els seus
hàbits com les seves habilitats.

• Donar-los temps suficient a que per sí mateixos realitzin les tasques enco-
manades.

• Acompanyar-los sempre que sigui necessari, però mai realitzarem aquelles
tasques que puguin desenvolupar per sí mateixos, ja que això suposaria més
dependència i un deteriorament més progressiu de les seves capacitats.

• Adaptar l’entorn sempre a les necessitats dels usuaris, mantenint en tot
moment la seva seguretat.

• Quan sigui necessari emprar els productes de suport més adients i adaptats
a les necessitats particulars de cadascun dels usuaris.

Per tal de garantir l’èxit serà de vital importància que els TAPSD
desenvolupin una comunicació constant amb les persones, intentant en tot
moment no variar l’estructura i ordre en que es realitzen les diverses accions
durant el procès d’aprenentatge.

1.6 Programa d’entrenament d’habilitats d’autonomia personal

Els programes d’habilitats d’autonomia personal i social (HAPS) ajuden els
usuaris a desenvolupar-se de manera més autònoma en diferents àrees personals
i socials. És fonamental que com a tècnics conegueu prou bé les característiques
dels usuaris amb els quals treballareu, tant a nivell individual com grupal, abans
de dissenyar l’essència del programa per tal d’ajustar-lo a les necessitats reals
requerides i fomentar les potencialitats de cadascun dels usuaris.

Els programes d’HAPS són una sèrie d’actuacions que pretenen afavorir
l’autodeterminació de tots els col·lectius tenint en compte les seves possibilitats
biopsicosocials. Tot i que som éssers socials, les HAPS no es desenvolupen de
manera innata, sinó que les adquirim a partir dels aprenentatges que realitzem
de determinades conductes que s’aprenen o s’entrenen. Per això, els tècnics han
d’actuar com a models educatius, i no només com a models assistencials que
supleixin les necessitats dels usuaris.

Un programa és un repertori organitzat i estructurat d’actuacions
desenvolupades per aconseguir uns objectius planificats envers les
necessitats dels usuaris.

Tots els programes d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social
(HAPS) s’estructuren, de manera cronològica, en els següents apartats:
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intervenció.

1. Valoració inicial de les HAPS

2. Establiment d’objectius

3. Metodologia

4. Selecció d’activitats del programa

5. Temporalització de les activitats

6. Recursos del programa

7. Avaluacions del programa

8. Avaluació final i resultats del programa

A partir del següent supòsit pràctic s’exemplifiquen cadascuna de les etapes d’un
programa d’entrenament en HAPS.

Supòsit d’un programa d’entrenament en AVD

La Matilde, una dona de 86 anys amb Parkinson en fase moderada, viu en un segon pis
sense ascensor i presenta certs problemes de mobilitat. El servei d’atenció domiciliària
(SAD) us ha demanat que li feu una valoració, i en el desenvolupament del seu programa
individual d’atenció (PIA) heu detectat que manté la marxa però mostra dificultats d’equilibri.

En relació amb les AVD, cada cop hi ha de dedicar més temps i esforç. S’ha adonat que
sovint necessita ajut d’una altra persona. El més important que cal treballar és:

• Higiene personal: presenta dificultats en la higiene diària bàsica i moltes dificultats motrius
per a la higiene a la dutxa.

• Vestimenta: li costa posar-se la roba.

• Alimentació: tot i que té certa autonomia a l’hora de menjar, presenta dificultats en la utilització
dels coberts.

• Tasques culinàries: presenta iniciativa per cuinar els diferents àpats però mostra dificultats en
l’ús dels estris de cuina i en la realització de menús variats.

Els seus dos fills la intenten ajudar, però se senten perduts i necessiten indicacions
concretes que donin resposta a les necessitats de la seva mare.

1.6.1 Valoració inicial de les HAPS

El primer pas davant de qualsevol intervenció és l’avaluació inicial de l’estat de
l’usuari. En el programa d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social
es fa referència a la valoració inicial, que implica la identificació de les necessitats
dels usuaris, la determinació del seu grau de dependència i de les àrees afectades.

La tasca professional a desenvolupar és:

• Observar durant un cert temps les habilitats i conductes que desenvolupen
els usuaris i anar-les anotant de manera objectiva, recordant en tot moment
la importància de fer èmfasi tant en les habilitats i conductes que l’usuari
manté intactes com en les quals necessita ajuda, ja sigui parcial o total.
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• Omplir una pauta d’observació, especificant per a cada habilitat o conducta
si la realitzen per si mateixos en la seva totalitat, si en realitzen només alguna
part, i quina és aquesta part, si necessita suport tècnic o personal, o si per
realitzar-les necessita una ajuda total, material o personal.

La valoració inicial té com a objectiu garantir el coneixement de la persona
usuària, la seva situació personal així com les seves necessitats. Es tracta
de recopilar tota la informació que pugui ajudar a entendre quin nivell
d’autonomia i capacitat funcional poseeix l’usuari en un moment determinat.

Per determinar el grau d’autonomia d’una persona és important fer una recollida
d’informació i dissenyar el corresponent informe de valoració. L’obtenció de la
informació es pot fer a través de diversos instruments de recollida d’informació:
entrevista, observació i/o qüestionaris o escales estandaritzades.

Entrevista

L’entrevista amb l’usuari i/o familiars es tracta d’una conversa de caràcter informal
que té com a finalitat l’obtenció d’informació per part de l’entrevistador a través
de la realització de preguntes. Algunes de les seves característiques són:

• És una tècnica que permet obtenir informació tant dels fets i les situacions
explícites que explica la persona entrevistada, com del seu discurs i la seva
posició subjectiva (com expressa, què elideix, què emfatitza, etc.).

• Aquesta tècnica serveix per aprofundir en el discurs i les experiències
personals (trajectòries de vida) de la persona que entrevistem des d’un punt
de vista subjectiu. En aquest sentit, permet recollir discursos i vivències
pròpies segons la perspectiva de la persona entrevistada.

• Permet recollir una gran quantitat d’informació en poc temps.

• És un instrument flexible, que ens permet en tot moment adaptar-nos a les
particularitats individuals de cadascun dels usuaris.

• Afavoreix l’establiment de relacions més properes i fer entendre a les
persones, usuari i familiars, que són part important del procés d’intervenció.

En funció del nivell d’estructuració i del grau de definició de les preguntes hi ha
diversos tipus d’entrevista:

1. Entrevista estructurada o planificada: segueix un ordre de preguntes
molt estricte. Té com a finalitat restar llibertat de rèplica o sortir-se
del guió a l’entrevistat. L’entrevistador, conseqüentment, planifica les
preguntes a través d’un guió preestablert, seqüenciat i dirigit, les respostes
de la qual solen ser preguntes amb resposta tancada o amb una resposta
predeterminada. Els avantatges d’aquest tipus d’entrevista són que aporten
una major consistència a les dades recollides. No obstant això, pot ser
incòmoda per a l’entrevistat, ja que té una estructura fixa i, per tant, no
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pot expressar-se lliurement, i per l’entrevistador, que tampoc pot indagar a
través de preguntes complementàries.

2. Entrevista semiestructurada o semilliure: té la finalitat de conèixer o
abastar una problemàtica determinada a partir d’un guió predeterminat. A
partir de les respostes de l’entrevistat, s’enllacen altres temes no previstos
en l’entrevista. Es realitzen preguntes obertes amb la finalitat de donar
oportunitat a l’entrevistat a explicar les seves idees i obtenir una informació
més completa i precisa. Aquest tipus d’entrevista requereix que l’entrevis-
tador tingui un grau d’experiència molt alt, ja que no només ha de conèixer
l’entrevistat, sinó que també ha de ser com més objectiu millor per no
condicionar-lo amb les seves respostes. Per tant, és molt aconsellable que
no s’informi els entrevistats dels propòsits d’investigació de l’entrevista fins
que no s’acabi perquè això podria condicionar les seves respostes.

3. Entrevista no estructurada o lliure: dona un marge de llibertat molt
ampli a l’entrevistat, ja que es construeix a mesura que la persona respon.
Per tant, aquest tipus d’entrevista no solen tenir un guió previ, només es
prepara el perquè és important fer-li aquesta entrevista. Les entrevistes no
estructurades exigeixen a l’entrevistador una gran preparació perquè ha de
conèixer perfectament no només l’entrevistat, sinó també tots els temes que
poden anar relacionats amb aquest subjecte. Un exemple d’aquest tipus
d’entrevistes és una entrevista periodística.

Es recomana començar l’entrevista presentant-se i fent una clara explicació
de la finalitat perseguida amb l’entrevistat. Els primers minuts són decisius
per a l’èxit de l’entrevista, és fonamental generar un clima de confiança i
familiaritat que faci sentir còmode l’interlocutor.

Abans d’acabar l’entrevista cal verificar que no queda cap punt sense preguntar i
que l’entrevistat no vol afegir alguna cosa més. La millor manera de finalitzar la
trobada és anunciar cinc o deu minuts abans que el final s’acosta i recórrer a frases
com: “Abans d’acabar li faré dues preguntes més...”, “Ens estem acostant al final,
però abans m’agradaria que em digués...” o “Finalment, voldria afegir alguna
cosa més sobre...”. Fins i tot en el cas que s’hagin rebutjat ajuden l’entrevistador
a preparar-se per acabar l’entrevista.

Habitualment, en la pràctica professional es recomana portar dissenyades una sèrie
de preguntes que ajudin a enquadrar perfectament el cas i delimitar els temes sobre
els quals l’entrevistador vol preguntar. D’altra banda, però, també s’ha de deixar
espai obert a l’espontaneïtat dels usuaris i les seves famílies, per expressar què és
el que més els costa fer o els preocupa. Aquest fet és el que tècnicament s’anomena
autoobservació i se centra en la valoració subjectiva que fa l’usuari sobre com es
sent en el seu entorn. Aquesta informació és molt valuosa i tot i que no sempre és
el mateix usuari qui la pot verbalitzar, el professional pot comptar amb el testimoni
dels familiars.

Algunes consideracions a tenir presents a l’hora de portar a terme l’entrevista
són:
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Als “Annexos” podeu
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l’estructura i les
característiques de les
escales de valoració
comentades.

• És important triar un bon moment i un espai adequat per realitzar l’entrevis-
ta, on tant el professional com l’usuari puguin estar tranquils i en un ambient
relaxat.

• Cal crear un clima de confiança per tal que l’usuari o els familiars es
sentin a gust, per això serà fonamental tenir alguna petita conversa sobre
un tema intrascendent per relaxar l’ambient, tot just abans d’iniciar amb les
preguntes de caire personal.

• S’evitaran les preguntes directes que puguin incomodar a l’altra persona,
sobretot si tracten d’aspectes molt íntims.

• Es farà servir un vocabulari adequat, respectuós i entenedor per l’interlocu-
tor, i caldrà assegurar-se en tot moment que l’usuari està entenent allò que
planteja el professional.

• Es cercarà una conversa fluida i caldrà estar atent a qualsevol senyal
d’esgotament per part de l’usuari i/o els familiars, serà el moment de
finalitzar l’entrevista.

• El professional ha de deixar temps suficient perquè la persona parli i
procurar no induir les seves respostes, la intervenció de l’entrevistador ha
de ser tan neutre com sigui possible.

És recomanable enregistrar, i si és possible, transcriure l’entrevista per analitzar-la
posteriorment. D’aquesta manera, es pot revisar i trobar aspectes que hagin pogut
passar per alt.

Observació directa

L’observació directa consisteix a analitzar la conducta d’una persona en el seu
entorn, ja sigui el propi domicili o un context institucional. Durant la observació
es recull el màxim d’informació possible sobre el desenvolupament de la persona
en les activitats de la vida diària, determinant on és més autònoma i on presenta
dificultats. És aconsellable que l’observació directa es realitzi en més d’una ocasió
i per més d’un dels professionals de l’equip interdisciplinar.

Durant l’observació, o just després, el professional es pot ajudar de diversos
instruments com els registres per deixar constància per escrit de manera àgil de la
informació observada. Habitualment els registres estan configurats per una sèrie
d’ítems que s’agrupen en funció de l’AVD a la qual fan referència on el tècnic
marca al costat el nivell d’autonomia de l’usuari en la seva realització.

Escales estandarditzades

Les escales estandaritzades són instruments dissenyats per especialistes que
permeten recollir informació sobre una o diverses àrees específiques de forma àgil
responent a les qüestions plantejades.

Algunes de les escales estandaritzades més emprades per valorar les activitats
de la vida diària són les exposades a la taula 1.1:
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Taula 1.1. Escales de valoració de les AVD Aspecte a valorar Escala de valoració

ABVD Escala de Barthel

Escala de Katz

AIVD Escala de Lawton i Brody

• Escala de Barthel: analitza 10 apartats, amb 8 grups d’activitats (ali-
mentació, ús del lavabo, vestir-se, higiene personal, utilització del WC,
transferències del cos, deambulació i dificultats per pujar i baixar escales)
i dues funcions més que fan referència a la deposició i a la micció. La
puntuació màxima és de 100 punts, on es considera que la persona és
independent; en canvi, si es marca 0 es considera que té gran dependència.

• Escala de Katz: s’engloba en 6 apartats, en què destaquen 5 grups
d’activitats (el bany, la vestimenta, la utilització del WC, les transferències
i l’alimentació). S’avalua en vuit nivells des de la lletra A (mínima
independència) fins a la lletra G (màxima dependència). Aquesta escala
es va dissenyar exclusivament per usuaris ingressats en residències o que es
trobessin en espais de rehabilitació. L’ordre dels ítems reflexa la progressió
natural de la pèrdua i la recuperació de les capacitats de la persona. És tracta
d’una de les escales més empreades en dependència.

• Escala de Lawton i Brody: és una escala que ajuda a completar la informa-
ció de l’escala de Barthel. S’agrupa en 8 grups d’activitats designades per
a una dona (utilització del telèfon, anar a comprar, preparació del menjar,
treballs domèstics, rentat de la roba, transport, control de la medicació i
capacitat de la gestió financera). En canvi, en l’home es valoren 5 apartats,
ja que s’exclou preparar el menjar, realitzar tasques domèstiques i rentar la
roba. La puntuació en el cas de les dones oscil·larà de 8 a 0 i en els homes,
de 5 a 0.

Un cop recopilada tota aquesta informació, es redacta un informe, anomenat
diagnòstic de funcionalitat, en el qual es basarà el disseny del programa d’in-
tervenció més adient per a cada usuari.

L’informe ha d’incloure quatre apartats:

1. Necessitats i potencialitats

2. Àrees afectades i el grau de dependència

3. Necessitat o no de l’ús de recursos materials o humans

4. Tipus de programa més adient a la situació

L’informe s’ha de redactar amb correcció ortogràfica i gramatical, i ha de
contenir una capçalera amb les dades més rellevants de l’usuari a qui pertany
el diagnòstic de funcionalitat, una valoració acurada dels quatre apartats
analitzats i la signatura i nom de la persona o de l’equip de persones que
l’han redactat.



Atenció i suport psicosocial 39

L'aprenentatge i entrenament d'habilitats i
hàbits d'autonomia personal i

l'acompanyament a les persones en situació de
dependència

Cas de la Matilde: valoració inicial

La valoració inicial de les HAPS d’aquest cas evidenciaria la necessitat d’intervenció en
les àrees:

• Higiene personal

• Vestimenta

• Alimentació (incloses les tasques culinàries)

A partir d’aquí es planteja el disseny del programa d’entrenament en les AVD. Per fer-ho
analitzarem totes les variables que es donen en el context d’actuació:

• Sabem que la usuària té 86 anys, que viu sola i que presenta certes dificultats de mobilitat i
per realitzar les AVD en els àmbits de la higiene, vestimenta i alimentació.

• Té referents familiars col·laboratius amb certes dificultats per ajudar-la en el seu dia a dia.

Es planteja la següent intervenció:

• Un programa d’entrenament en les AVD de caire individual al propi domicili.

• El programa constarà de sessions diàries, de dilluns a divendres i de 2 h de durada, que es
faran al llarg de dues setmanes.

• El programa atendrà la demanda de formació dels fills de la usuària. Per això es farà en un
horari en què la família hi sigui present.

1.6.2 Establiment d’objectius

Partint del diagnòstic de funcionalitat de l’usuari, es pot començar a redactar
el programa d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social (HAPS)
definint els objectius a partir de les conductes que es volen entrenar i aprendre.
Per poder realitzar correctament el programa, cal definir els objectius segons tres
nivells de concreció: generals, específics i operatius.

Els objectius generals del programa han d’estar redactats de tal manera que
compleixin les següents premisses:

• Cada objectiu general només pot contenir un infinitiu en la seva redacció, i
aquest no pot ser compost.

• Han d’expressar el propòsit central del programa o la seva declaració
d’intencions.

• No han d’indicar resultats concrets, sinó els efectes generals que es volen
assolir amb el programa.

• Han d’estar poc concretats, és a dir, han de poder admetre diverses inter-
pretacions i no han de fer referència a una acció mesurable directament per
mitjà d’indicadors.
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Els objectius específics concreten una mica més els objectius generals, i han
d’estar redactats segons les següents premisses:

• Han de ser coherents amb els objectius generals, dels quals deriven.

• Cada verb ha de fer referència a una conducta; per tant, cada objectiu
específic només pot contenir un infinitiu en la seva redacció, i aquest no
pot ser compost.

• Han d’assenyalar els passos que cal fer per assolir els objectius generals, és
a dir, han de tenir una lògica de seqüència entre si i respecte a l’objectiu
general de referència, però no són un resum de les fases de l’activitat.

• Han d’expressar un nivell més gran de concreció, tot i que encara no
poden explicitar conductes o accions directament mesurables per mitjà
d’indicadors.

• Han d’adreçar-se als usuaris del programa. En aquest sentit, és d’ajuda per
a la seva redacció pensar que han de donar resposta a la premissa: “L’usuari
ha de ser capaç de...”.

Per a cadascun dels objectius específics prèviament establerts cal concretar els
objectius operatius que es proposen assolir amb el conjunt de les activitats que
es faran al llarg del programa. La redacció d’aquests objectius ha de complir les
següents premisses:

• Cada verb ha de fer referència a una conducta. Per tant, cada objectiu
operatiu només pot contenir un infinitiu en la seva redacció que no sigui
compost.

• Han de desenvolupar i concretar els objectius específics. Per tant, normal-
ment se’n redacten tres o quatre per cada objectiu específic.

• Només poden admetre una interpretació. És a dir, si diferents persones els
llegeixen haurien d’entendre el mateix.

• Han de ser sempre observables, quantificables i mesurables per mitjà
d’indicadors.

• Han d’adreçar-se als usuaris del programa. En aquest sentit, és d’ajuda per
a la seva redacció pensar que han de donar resposta a la premissa: “L’usuari
ha de ser capaç de...”.

Els objectius generals, específics i operatius han de ser coherents entre si. A
l’hora de redactar-los s’ha de seguir un ordre i repetir la mateixa estructura:
Verb en infinitiu + complement directe + complement circumstancial

Cas de la Matilde: establiment d’objectius

A partir de la valoració inicial de la situació de la usuària al domicili, es concreten els
objectius del programa segons els tres nivells de concreció: generals, específics i operatius,
tal com es mostra en la taula 1.2.
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Tingueu presents les
tècniques de modificació de
conducta explicades a la
secció Tècniques de
modificació de conducta ja
que tenen molta utilitat en
l’adquisició d’HAPS.

Taula 1.2. Objectius del programa d’entrenament de la Matilde

Objectiu general Objectius específics Objectius operatius

Fomentar l’autonomia personal de la usuària en
les AVD, tenint en compte les seves limitacions.

Realitzar la higiene personal diària Rentar-se fora de la dutxa.

Dutxar-se amb aigua i sabó.

Utilitzar productes adaptats per facilitar la
vestimenta diària.

Apujar-se la roba amb les pinces de mànec.

Valorar la importància de l’ús de roba còmoda.

Cuinar els diferents àpats Preparar menús variats.

Ajudar-se d’estris de cuina i coberts adaptats.

1.6.3 Metodologia

Un dels aspectes més importants a l’hora de planificar activitats és plantejar-
se la metodologia que es seguirà en el programa i les tècniques i estratègies
d’intervenció que s’utilitzaran. Dit d’una altra manera, la metodologia indica com
han de treballar els professionals per aconseguir que l’usuari assoleixi els objectius
establerts. Habitualment per a cada àrea afectada, caldrà prioritzar una tècnica o
estratègia en funció de la necessitat de l’usuari.

Molts dels programes dissenyats per a l’adquisició d’habilitats d’autonomia
personal i social fan servir un seguit de tècniques de forma seqüenciada:

• Una tècnica és la instrucció verbal, en què el tècnic s’encarrega d’explicar
verbalment i de forma detallada totes les accions a desenvolupar per l’usuari.
Cal tenir present, per altra banda, que el diàleg és fonamental per tal
d’implicar a la persona de forma activa en l’entrenament.

• També es pot fer ús del modelatge, que entrena l’usuari a partir de la
imitació i de l’observació directa d’un bon model del qual imita la conducta
correcta que es vol adquirir o millorar. També s’usa el role-playing,
anomenat també representació de papers, que és una tècnica en què es
genera una representació simulada i específicament creada per posar en
pràctica determinades conductes desitjades, imitant i assajant conductes
amb l’objectiu d’ajudar l’usuari a reconduir conductes no desitjades sense
la necessitat de patir les conseqüències de manera real.

• Una altra tècnica és la retroalimentació o feedback, que proporciona a
l’usuari informacions vinculades als resultats de les seves conductes i el
coneixement de la seva evolució provoca una autoestimulació i un desig de
corregir totes aquelles conductes que poden millorar.

Sigui quina sigui la metodologia triada, el més important és tenir clar que per
implementar les activitats cal:
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1. Preparar l’usuari: informar-lo del que passarà i com passarà. Explicar-li
quines actuacions es duran a terme per assolir els objectius marcats i animar-
lo a vèncer les pors i actuar amb fermesa i determinació, ja que només la seva
motivació per aprendre donarà èxit al programa d’entrenament i solucions
a les necessitats detectades.

2. Instruir l’usuari: és la fase en què realment es fan les activitats pro-
gramades per tal d’assolir els objectius que s’han programat. Seguint
un cronograma establert, s’explica a l’usuari, un a un, els continguts
que es treballaran en cadascuna de les sessions de les diferents activitats
programades. És important recordar que sempre s’ha de fomentar la seva
autodeterminació, per tant, no s’ha d’actuar si no és estrictament necessari
i se l’ha d’animar emocionalment en tot moment a fer-ho per si sol.

3. Automatitzar conductes: amb l’ajuda de les diferents sessions s’aconse-
gueix que l’usuari arribi a assolir els objectius operatius que s’havíem pro-
gramat per a cada activitat. Per tant, quan l’usuari és capaç d’automatitzar
les accions o conductes, podrem dir que les ha après i que l’activitat ha
estat assolida. En aquest punt és molt important recordar la importància
de planificar correctament el nombre de sessions necessàries per a cada
activitat, ja que només amb la repetició constant d’una mateixa activitat
en diferents escenaris d’actuació és quan es pot realment aprendre una nova
conducta i assolir els objectius operatius programats.

4. Consolidar conductes: quan els objectius operatius programats s’auto-
matitzen, la conducta associada s’ha après. Ara bé, quan l’usuari és
capaç d’extrapolar correctament aquesta conducta apresa a qualsevol altre
escenari aliè al programa que s’havia previst, és el moment en què la
conducta s’haurà consolidat.

Cas de la Matilde: metodologia

Prenent com a referència l’activitat de vestir-se de forma autònoma fent servir productes de
suport per facilitar la tasca, la metodologia escollida és:

1. Informar la Matilde del que es practicarà amb ella i del que es vol aconseguir. Explicar-li
que s’introduirà l’ús de la pinça amb mànec a l’hora de posar-se la roba, concretament els
pantalons. Inicialment, la pinça pot semblar un estri complicat, però ja veurà que amb la
pràctica li pot ser de molta utilitat. Cal transmetre-li que davant dubtes i pors està capacitada
per aprendre a fer-ho i el tècnic restarà al seu costat durant el procés d’aprenentatge. Els
guanys obtinguts seran molts atès que es podrà vestir sense haver d’esperar l’ajut d’una altra
persona.

2. Donar les explicacions per aprendre a fer servir el producte de suport. A partir de la
instrucció verbal s’explicarà el pas a pas de l’ús de la pinça. El tècnic mostrarà, a través
del modelatge, com fer ús de l’estri. A mida que la Matilde se senti segura, posarà en
pràctica els passos explicats amb el suport físic i verbal del tècnic. Aquest oferirà el feedback
necessari perquè la Matilde tingui present les accions que ha desenvolpat de forma adequada
i aquells aspectes que caldria canviar per aconseguir fer-ne us de la pinça.

3. Passar a l’entrenament de l’activitat en diverses sessions. Primerament el tècnic tindrà més
presència en l’ús de la pinça i poc a poc s’anirà retirant a mida que la Matilde agafi confiança i
destressa amb el producte de suport. En aquesta fase, s’usaran reforços positius per motivar-
la i animar-la davant les dificultats que puguin sorgir fomentant la perseverància fins que la
Matilde sigui capaç de fer servir la pinça per posar-se els pantalons.
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4. La consolidació tindrà lloc en el moment que la Matilde no només fa servir la pinça per
posar-se els pantalons, sinó que la fa servir per a altres accions com apujar-se els mitjons.
El tècnic ha de comprovar que és una acció que realitza de forma diària a l’hora de vestir-se.
En aquest moment ja no farà falta supervisió del tècnic, ja que la usuària haurà consolidat
correctament la conducta planificada.

1.6.4 Selecció d’activitats del programa

El conjunt de les activitats programades ha de permetre assolir tots els objectius
operatius programats. Ara bé, és important recordar que cada activitat només
hauria d’estar contextualitzada sota dos o tres objectius operatius, com a màxim.
Per això, s’han de programar tantes activitats com siguin necessàries per assolir
tots els objectius operatius. El límit d’activitats el marca la durada del programa.
Si no, cal plantejar-se reduir els objectius o augmentar la durada del programa.

Un cop concretades totes les activitats, cal indicar per a cadascuna un nom que la
tituli i una petita descripció que resumeixi breument què es vol aconseguir. En
aquest sentit, resulta molt indicat triar noms atractius per a les activitats i adaptar-
les a les característiques de cada col·lectiu.

Cas de la Matilde: selecció d’activitats

Per poder portar a terme el programa d’entrenament en AVD de la Matilde es proposen les
següents quatre activitats:

• Activitat 1: Higiene personal bàsica

– Descripció: amb aquesta activitat promourem els hàbits d’higiene personal diària
fora de la dutxa, concretament rentar-se la cara, les dents, les mans, pentinar-se i/o
maquillar-se.

– Objectiu operatiu: 1.1.1. Rentar-se fora de la dutxa.

• Activitat 2: Higiene personal dins la dutxa

– Descripció: amb aquesta activitat promourem els hàbits d’higiene personal diària dins
de la dutxa, atenent als aspectes en què presenta més dificultats i facilitant-li mesures
de seguretat per evitar accidents.

– Objectiu operatiu: 1.1.2. Dutxar-se amb aigua i sabó

• Activitat 3: La vestimenta

– Descripció: amb aquesta activitat promourem els hàbits de la vestimenta diària,
atenent als aspectes en què presenta més dificultats i facilitant-li les ajudes
tècniques necessàries perquè ella mateixa s’aconsegueixi vestir de manera autònoma.
Emprarem sempre roba còmoda, ampla i elàstica.

– Objectius operatius: 1.2.1. Apujar-se la roba amb les pinces de mànec. 1.2.2. Valorar
la importància de l’ús de roba còmoda.

• Activitat 4: Tècniques culinàries

– Descripció: amb aquesta activitat treballarem els hàbits de cuina més adients a l’hora
de preparar els diferents àpats, fomentant la realització de menús variats i equilibrats.
S’ensenyarà a utilitzar diferents estris adaptats per facilitar la tasca de cuinar.

– Objectius operatius: 1.3.1. Preparar menús variats. 1.3.2. Ajudar-se d’estris de cuina
i de coberts adaptats.
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1.6.5 Temporalització de les activitats

És molt important plantejar-se ja des de l’inici la temporalització del programa,
és a dir, de quant de temps es disposarà per “resoldre” la necessitat de l’usuari.
Això determina la durada total del programa i, per tant, el nombre d’activitats
màxim per aconseguir els objectius. Per aquest motiu, és essencial fer una molt
bona valoració inicial de la gravetat del dèficit que presenta l’usuari.

Cal no confondre el nombre total d’activitats amb el nombre de sessions necessà-
ries per a cada activitat. Una activitat pot tenir una sessió o més d’una. En canvi,
una sessió sempre forma part d’una activitat, que pot estar composta per una o per
més d’una sessió.

Una sessió no deixa de ser una nova oportunitat, diferent de l’anterior, per treballar
els objectius operatius que estan programats en aquella activitat. Per tant, les
diferents sessions, tot i que cerquen l’assoliment dels mateixos objectius operatius,
es presenten a l’usuari amb propostes diferents.

Exemple de diferència entre activitat i sessió

Sou els responsables d’un grup de 10 usuaris de la residència en la qual treballeu. Els heu
proposat l’elaboració de diferents objectes artesanals fets amb material reciclat, relacionats
amb el Nadal per vendre a la fira de Santa Llúcia del municipi.

A partir d’aquest cas, s’estableix:

• Activitat: Taller de manualitats nadalenques

• Títol de l’activitat: Arriba el Nadal!

• Breu descripció: Els usuaris han d’elaborar diferents objectes artesanals, amb productes
reciclats, relacionats amb el tema del Nadal per vendre a la fira de Santa Llúcia del poble.

• Objectiu operatiu: Elaborar objectes artesanals nadalencs.

• Sessions: tres sessions

– Sessió 1: treball amb materials plans (papers de diari, cartrons, revistes...) i proposta
que facin una postal de Nadal.

– Sessió 2: increment de la dificultat i treball amb materials amb volum (suro, taps,
càpsules de cafè, ampolles...). Es demana que elaborin objectes de caire nadalenc
per decorar la llar de les persones que ho comprin.

– Sessió 3: increment encara més de la dificultat. Es demana que a partir del material
que desitgin (pla o amb volum) elaborin un mòbil nadalenc per penjar al sostre.

Malgrat que les activitats són bàsiques i rutinàries, al cronograma no es pro-
gramen cada dia, sinó seguint una pauta que permeti aprendre-les i executar-les
gradualment. En concret, vegeu el cronograma per al cas de la Matilde: 20 h de
durada en sessions diàries de 2 h distribuïdes de la següent manera (figura 1.2):
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Els materials fungibles són
aquells que es gasten en
fer-ne ús, com cartolines,
sabó, etc. En canvi, un
reproductor de música, una
forquilla o una tovallola són
exemples de materials no
fungibles.

Vegeu el
desenvolupament del punt
7 (avaluacions del
programa) i el punt 8
(avaluació final i resultats
del programa) a l’apartat
Valoració del seguiment
de la intervenció.

Figura 1.2. Cronograma del programa d’entrenament de
la Matilde

El nombre de sessions de cada activitat determina la periodicitat en què es
treballarà l’activitat. Es poden fer sessions diàries, setmanals, dos cops per
setmana, quinzenals, mensuals... En cas que una activitat només tingui prevista
una sessió es tracta d’activitat puntual. Ara bé, si s’entén l’aprenentatge com
un treball constant al llarg del temps per a l’assoliment d’uns objectius, plantejar-
se l’assoliment d’aquests objectius en una única activitat d’una única sessió, no
sembla lògic. Per això, en la mesura del possible, cal evitar les activitats d’una
única sessió.

1.6.6 Recursos del programa

En l’elaboració del programa s’han de tenir en compte quatre tipus de recursos:

1. Recursos materials. Els materials per dur a terme les activitats del
programa són molt variats i depenen de les característiques pròpies del
programa. Poden ser materials fungibles o no fungibles i estan relacionats
amb les àrees d’afectació dels usuaris. És important preveure amb antelació
el material necessari, així com controlar que estigui disponible i en bon estat
per poder ser utilitzat.

2. Recursos humans. En aquest grup s’inclouen tots els professionals que
participen directament en el programa. És convenient fer una bona previsió
d’aquests recursos i coordinar les seves intervencions, de manera que les
actuacions vagin en la mateixa direcció i contribueixin a una bona execució
del programa en HAPS. En tot cas, cal tenir en compte que els usuaris no
són recursos personals, ja que no actuen, sinó que reben l’actuació.

3. Recursos espacials. Recursos que fan referència als espais on es desenvo-
lupen les diferents activitats. Depenen també del programa establert i de
l’àrea d’afectació.

4. Recursos econòmics. Despeses monetàries que cal preveure per poder dur
a terme el programa sense limitació.





Atenció i suport psicosocial 47

L'aprenentatge i entrenament d'habilitats i
hàbits d'autonomia personal i

l'acompanyament a les persones en situació de
dependència

Jong-Gierveld (1987) és el
creador de l’escala de
valoració de la soledat, una
de les més emprades arreu
del món per la seva
senzillesa.

Aïllament social

Situació en la qual un individu
no participa de forma activa en
la vida social.

Desolació

Consciència del desig de tenir o
estar en companyia, d’enyorar
persones o situacions viscudes.

2. L’acompanyament a les persones en situació de dependència

L’allargament de l’esperança de vida a Catalunya i a Espanya gràcies als avenços
de la ciència i a una millor assistència mèdica, ha comportat un progressiu
envelliment de la població. Actualment hi ha un gran nombre de persones que
viuen en un estat de soledat absoluta, més concretament entre la població que
presenta certa dependència. La soledat no desitjada és un fenomen subjectiu
que es basa en la percepció que té una persona sobre la falta de relacions, i en la
qualitat no satisfactòria de les existents.

Segons De Jong-Gierveld (1998), la soledat és una situació viscuda per una
persona dins la qual hi ha una desagradable o inadmissible absència de certes
relacions. Inclou situacions en les quals el nombre de relacions existents és
menor del que es consideraria desitjable o admissible, és la manera en què
la persona percep, viu i avalua el seu aïllament i la manca de comunicació
amb altres persones.

La soledat és una condició de malestar emocional que sorgeix quan una persona
se sent incompresa o rebutjada per altres o no té companyia per fer activitats
desitjades, tant físiques com intel·lectuals, o per aconseguir intimitat emocional.

Les principals conseqüències de la soledat i que, els professionals cal que tinguin
presents són:

1. Autopercepció de desadaptació. Va lligada a una pèrdua de l’activitat i
a l’aïllament social. Pot anar acompanyada de trastorns afectius i deteri-
orament funcional i físic. Aquestes persones tenen una major propensió
a sentir-se vulnerables, així com s’incrementa el deteriorament de la seva
salut i el risc de mortalitat.

2. Conseqüències patològiques. Estan vinculades a aquelles persones que
presenten trastorns adaptatius i de personalitat, consum excessiu d’alcohol,
trastorns greus d’ansietat o autoestima molt baixa, entre d’altres. Les
conseqüències són: debilitament del sistema immunològic, depressió, baixa
autoestima i fins i tot suïcidi.

3. Manca de vincles emocionals. La desaparició d’un ésser estimat, la
pèrdua de mobilitat, la manca de relacions de qualitat o la discriminació
per qüestions d’edat són factors que porten a les persones a no tenir els
vincles emocionals necessaris per a qualsevol persona. Això provoca que
acabin sent abocades a la pèrdua de la seva pròpia autoconfiança.

4. Problemàtiques socioeconòmiques. Aquestes provoquen que s’incrementi
l’impacte de la soledat i l’aïllament social. En aquest sentit, el suport
emocional és clau.
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L’acompanyament emocional i les activitats de socialització afavoreixen
l’autonomia, la confiança, la socialització i la participació comunitària de
qualsevol persona.

Les administracions locals
desenvolupen programes per tal

d’atendre el problema de soledat no
desitjada d’alguns col·lectius com la

gent gran. Font: Baixem al carrer
(Flickr)

Per poder desenvolupar correctament l’acompanyament emocional, el TAPSD ha
de:

1. Reconèixer la persona i acceptar allò que la fa única.

2. Respectar la dignitat i intimitat de l’usuari. Donar valor a la seva vida
i ajudar-lo a redescobrir el seu potencial, permetent en tot moment que
expressi els seus desitjos i inquietuds.

3. Caminar al seu costat respectant la seva evolució i ritme, adaptant-se a les
seves necessitats i detectant possibles recursos que repercuteixin en el seu
benestar físic i emocional.

Els principals factors que condicionen la soledat de les persones amb dependèn-
cia són:

• Lloc de residència: la xarxa social i els sentiments de soledat poden arribar
a ser diferents en entorns urbans, rurals o residencials.

• Característiques personals com l’edat: com més gran és la persona, amb
més dificultat accedeix a la xarxa social.

• Composició de la llar: viure sense parella i sense fills influeix en el risc de
soledat.

• Situació dels membres de la llar: malalties o situacions de dependència de
la parella, divorci dels fills...

• Salut: malalties cròniques i terminals.

• Jubilació: l’abandonament del món laboral duu paral·lelament a un procés
de desvinculació social. En algunes persones, la jubilació pot anar associada
a una pèrdua d’identitat que produeix sentiments de buidor, tristor i soledat.

La percepció que els usuaris tenen de la soledat, sigui del tipus que sigui, els
provoca patiment i afecta al seu estat de salut i benestar. Per aquest motiu els
TAPSD han de portar a terme una intervenció d’acompanyament apropiada tant
des de l’àmbit formal com des de l’informal.

2.1 Acompanyament en les activitats bàsiques de la vida diària

Per portar a terme una correcta promoció de l’autonomia personal i social dels
usuaris, els tècnics en dependència cal que fomentin la intervenció en el suport
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Suport

Recursos (tècniques, instruments,
ajudes, estratègies, etc) que es
poden utilitzar perquè les
persones amb dependència o
diversitat funcional puguin
incrementar la seva autonomia.

Vegeu àmpliament el
contingut a l’apartat
d’Habilitats i hàbits
d’autonomia personal i
programa d’entrenament.

i acompanyament de les diverses tasques de la vida diària, tant dins de l’àmbit
institucional (pisos, centres residencials, etc.) com en l’àmbit privat (domicili).

Els principals col·lectius amb els quals es du a terme la intervenció són:

1. Gent gran

2. Persones amb diversitat funcional (física, sensorial o intel·lectual)

3. Persones amb malaltia mental

S’entén per autonomia la capacitat, i/o fins i tot el dret, de prendre decisions
personals sobre com viure, d’acord amb les voluntats, llibertats i preferències
pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària
(ABVD), sigui de manera individual o amb suport tècnic. Així, perdre certa
autonomia a l’hora de realitzar les ABVD afecta en gran mesura l’estat del benestar
integral de les persones, no només de manera particular, sinó també de manera
general, influint en les persones del seu entorn més proper.

Les ABVD són totes aquelles tasques fetes de manera rutinària o a diari que
donen la possibilitat de poder gaudir d’una vida més o menys digna. Per tant, són
totes aquelles activitats que inclouen la satisfacció de les nostres necessitats més
bàsiques:

• Menjar.

• Vestir-se.

• Mantenir la higiene corporal.

• Utilitzar el WC.

• Controlar esfínters.

• Desplaçar-se dins la llar.

També cal tenir en compte les activitats de caire més instrumental. Les activitats
instrumentals de la vida diària (AIVD) són, entre d’altres:

• Prendre la medicació.

• Parlar per telèfon.

• Desplaçar-se fora de la llar.

• Utilitzar el transport públic.

• Pujar escales.

• Realitzar les tasques de la llar.

• Administrar-se els diners.

• Anar al metge.



Atenció i suport psicosocial 50

L'aprenentatge i entrenament d'habilitats i
hàbits d'autonomia personal i

l'acompanyament a les persones en situació de
dependència

• Comprar béns necessaris.

Les tasques que ajuden a desenvolupar-se amb un mínim d’autonomia i
independència es troben englobades en les activitats bàsiques, o d’autocura,
de la vida diària (ABVD). En canvi, les activitats necessàries per viure de
manera més autònoma dins del nostre context fan referència a les activitats
instrumentals de la vida diària (AIVD).

El tècnic d’atenció a persones en situació de dependència ha de ser capaç de
reconèixer i valorar la manera més apropiada de realitzar l’acompanyament i el
suport dels usuaris en les activitats de la vida diària. Per fer-ho, se centra a tenir en
compte totes les característiques individuals i familiars, així com els seus propis
interessos personals. No treballa sol sinó que es part d’un equip interdisciplinar
format per professionals de diversos àmbits en què es pacten les actuacions més
adients per donar resposta de manera generalitzada a les necessitats individuals i
particulars de cadascun dels usuaris.

Exemple de tipus d’acompanyament a usuari amb limitacions motrius

En una residència de persones amb diversitat funcional física hi ha dos usuaris que
presenten limitacions motrius, i com a conseqüència no poden alimentar-se per si sols.

Davant aquesta situació la prioritat del tècnic és seleccionar els suports tècnics més adients
perquè els usuaris es puguin alimentar de manera autònoma, o participar amb ells en la
realització d’aquesta tasca. En aquest cas, es fan servir coberts adaptats que permeten
l’alimentació autònoma.

Com podeu observar en l’exemple, el tècnic no només s’ha de centrar en oferir als
usuaris suports per portar a terme una atenció assistencial, sinó que la prioritat és
combinar-ho amb l’atenció educativa i que sigui el mateix usuari el que adquireix
els hàbits adients per desenvolupar-se de la forma més autònoma possible. El
model de treball se centra en l’atenció a la persona i sempre que sigui possible
s’evita l’atenció merament assistencial.

El TAPSD ha de tenir en compte les següents actuacions per tal de poder portar
a terme la seva tasca en relació amb les AVD:

1. Encarregar-se d’avaluar i de determinar els gustos, les preferències i les
inquietuds tant dels seus usuaris com de les famílies amb una observació
directa de l’usuari des d’un punt de vista integral.

2. Dissenyar un programa adaptat a les necessitats i característiques individu-
als dels usuaris, de tal manera que ha d’estar informat sobre la seva rutina
diària, hàbits, caràcter, relacions socials, nivell de dependència, capacitat
d’autocura...

3. Emprar l’empatia per tal d’entendre els motius de negació i de no voler
participar en la realització de determinades activitats de la vida diària, tot
reforçant-lo i estimulant-lo de manera positiva. És de vital importància
establir un clima de tolerància i confiança en què l’usuari pugui expressar
els seus sentiments i els seus problemes, així com els seus interessos.
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Autoestima

Confiança que té la persona en si
mateixa que l’ajuda a sentir-se
útil davant dels altres i de si
mateixa.

Paternalisme

Modalitat en la qual una persona
exerceix poder sobre una altra,
prenent decisions en nom seu i
ignorant els seus desitjos i
circumstàncies, justificant-ho
amb sentimentalismes i la idea
que ho fa pel seu propi bé. Es
diu així perquè és l’actitud
pròpia dels pares de nens menors
d’edat.

4. Recolzar-se en l’anàlisi i la participació d’altres professionals que ajudin a
fer entendre a l’usuari els beneficis terapèutics del desenvolupament d’una
actitud participativa.

5. Encarregar-se de fer partícips els familiars a l’hora de motivar i de realitzar
les ABVD.

Observació integral dels usuaris

Observació exhaustiva en què s’analitzen aspectes físics, socials i cognitius dels diversos
usuaris. Es porta a terme per un equip interdisciplinari que treballa de manera
coordinada dins de l’àmbit sociosanitari. Aquesta observació pretén analitzar aspectes
com: tractament mèdic, diagnòstic i patologies actuals i passades, aspectes cognitius,
psicològics i emocionals, aspectes socials i aspectes funcionals de la persona.

2.1.1 Acompanyament de les persones grans en les ABVD

Hi ha diversos estudis que evidencien que la major part de la gent gran prefereix
viure sola a casa que viure a una residència. Malgrat no tenir a prop a cap familiar,
molts usuaris manifesten que no volen perdre el seu sentiment d’independència i
volen i demanen valdre’s per si mateixos i poder romandre al seu domicili. Tot i
així, la gran majoria valora de manera molt positiva el fet de poder rebre un suport
no només psicosocial, sino també d’ajuda en el desenvolupament de les diverses
activitats de la vida diària.

No es pot obviar que quan s’acompanya algú es transmet i rep positivitat de les
experiències de l’altre. Per aquest motiu a l’hora de portar a terme qualsevol
mena d’intervenció vinculada amb les ABVD, els tècnics han de tenir en compte
el següent:

• Les experiències vitals dels usuaris (les seves necessitats, les seves vivènci-
es, les seves històries personals, etc.)

• La possible baixa autoestima dels usuaris, fet que pot provocar que es vegi
minvada la seva capacitat de decisió a l’hora d’organitzar-se.

Per tal de garantir el bon acompanyament en les ABVD, els tècnics han de:

• Donar suport en totes les ABVD, desenvolupant una actitud positiva.

• Augmentar l’autoestima dels usuaris.

• Ser pacients i sensibles.

• Evitar la sobreprotecció i el paternalisme.

• Ajudar en aquelles activitats on presintin més dificultats. Per exemple, anar
a comprar, planxar, netejar, etc.



Atenció i suport psicosocial 52

L'aprenentatge i entrenament d'habilitats i
hàbits d'autonomia personal i

l'acompanyament a les persones en situació de
dependència

Per tal de garantir l’èxit en el desenvolupament de les AVD, els tècnics i els
cuidadors han de posar en pràctica les següents consignes:

• Dissenyar una bona organització de les tasques que es pretén ensenyar,
millorar o consolidar. És necessari pensar què s’ha de fer en cadascuna
de les tasques, tot establint uns horaris fixos per realitzar-les.

• Implicar la família en la gestió i el desenvolupament de les AVD de l’usuari.
No es tracta de responsabilitzar de tota la tasca el cuidador, sinó que la
família té un pes important en la realització.

• Fomentar el diàleg i establir un vincle adequat amb l’usuari ajudarà a
respondre millor de cara als possibles problemes que puguin sorgir.

• Estar ben informats de les característiques de les possibles patologies que
presenti l’usuari, saber quins són els símptomes més habituals i com tenir-ne
cura ajuda a adaptar-se als canvis que es produeixin des de la tranquil·litat i
la seguretat.

2.1.2 Acompanyament de les persones amb diversitat funcional en
les AVD

Les àrees en què el tècnic realitza l’acompanyament a persones amb diversitat
funcional (sensorial, física i/o intel·lectual) són diverses. Es poden esmentar les
vinculades amb la higiene, el manteniment de la llar, la realització de tràmits
o gestions administratives així com les activitats d’oci. Algunes de les accions
concretes on es pot oferir suport professional, entre d’altres activitats, són:

• Aixecar-se del llit.

• Realitzar la dutxa.

• Fer la compra setmanal.

• Acompanyar en una visita mèdica.

• Acompanyar al centre cívic del barri per dur a terme una activitat.

Amb algunes de les persones amb diversistat funcional el TAPSD pot desenvolupar
tasques d’assistència personal. L’assistent personal apareix de la mà del
Moviment de Vida Independent. Es tracta d’un recurs humà que facilita una
major igualtat d’oportunitats a les persones que presenten diversitat funcional.
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L’assistent personal proporciona el suport necessari a una persona amb
diversitat funcional per tal de poder dur a terme el seu projecte de vida amb
la màxima autonomia i autodeterminació. Garanteix a la persona l’exercici
de drets i la igualtat de condicions de la resta de la ciutadania.
L’autodeterminació és l’habilitat de la persona per definir i aconseguir els
seus propis objectius. La persona determina les seves fites i les activitats en
les que necessita suport. La funció de l’assistent personal és proporcionar el
suport necessari perquè la persona amb dependència pugui dur a terme les
activitats que conformen el seu projecte vital.

L’assistència personal és un dret que tenen les persones amb diversitat funcional,
tal com es recull en la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb
discapacitat del 2006 (CDPD). En aquesta convenció es menciona específicament
la vida independent a través del seu article 19: Dret a viure de manera independent
i a ser inclòs en la comunitat.

El model de vida independent és possible gràcies a la figura laboral de suport de
l’assistent personal que reconeix la LAP (Llei d’autonomia personal, 39/2006, o
Llei de Dependència) i que el TAPSD pot desenvolupar, facilitant la independèn-
cia, col·laborant o realitzant tot allò que la persona amb diversitat funcional no pot
fer per ella mateixa i ho fa sota les seves directrius.

La relació entre l’assistent personal i la persona amb diversitat funcional, o el
seu representant legal, s’ha de regular mitjançant un contracte on s’estableixen
els drets i les obligacions d’ambdues parts. La persona assistida és qui pren les
decisions, i l’assistent proporciona el suport necessari perquè es portin a terme tal
com ha definit i decidit la persona amb diversitat funcional.

La Boccia és un esport similar a la
petanca dissenyat per persones amb
diversitat funcional on pot ser
necessari el suport de l’assistent.
Font:World Sport Chicago (Flickr)

Segons A. Rodríguez-Picavea i J. Romañach, dos dels representants del Moviment
de Vida Independent, les tasques principals que desenvolupa l’assistent personal
són:

• Tasques personals: relacionades amb la persona, la higiene personal
(rentar, dutxar, afaitar, depilar...), vestir-se i desvestir-se...

• Tasques de la llar: relacionades amb l’habitatge, la neteja, la cura del llit,
rentar i endreçar la roba, fer el menjar, atendre animals o plantes...

• Tasques d’acompanyament: relacionades amb el fet d’acompanyar la
persona allà on hagi d’anar (a la feina, a fer gestions, a comprar, a les sortides
per vacances...).

• Tasques de conducció: es donen quan cal utilitzar un vehicle privat com a
mitjà de transport. Es pot donar el cas que calgui anar en cotxe per deixar
o recollir la persona a algun lloc, o bé per a altres gestions.

• Tasques de comunicació: relacionades tant amb la interpretació de la
llengua de signes com amb altres sistemes alternatius de comunicació.

• Tasques de coordinació: fan referència a la planificació del dia a dia i a
l’ajuda en la presa de decisions.
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• Tasques excepcionals: són les que requereix la persona de manera excep-
cional, per exemple, davant d’una crisi psíquica o física.

• Tasques especials: fan referència, per exemple, a les relacions sexuals. En
alguns països com Alemanya o Dinamarca existeix la figura de l’assistent
sexual.

Les tasques de l’assistent personal no requereixen una formació reglada o titulació
concreta per fer-les de forma idònia. En realitat, ha de col·laborar per dur a terme
la voluntat de la persona assistida sota les seves indicacions. En canvi, el que es
valora és l’actitud de respecte i confiança que transmet, la comprensió del seu
rol, la predisposició i el compromís. En cada cas concret, segons la persona amb
diversitat funcional que atengui o els seus referents, cal estar en possessió d’uns
requisits previs específics, com pot ser el carnet de conduir o saber llengua de
signes.

Cal no perdre de vista que la principal tasca de l’assistent personal és permetre
l’apoderament de la persona, sense supeditar-la a una relació jeràrquica de
dependència. Aquesta és la principal visió que ha de tenir el tècnic en atenció
a les persones en situació de dependència per poder ser agent de canvi.

L’assistent personal no ha de fer aquelles activitats bàsiques de la vida diària
que l’usuari pot desenvolupar per si mateix.

És a dir, cal que l’usuari segueixi fent allò que ja sap fer i pot fer. A més, l’assistent
ha de fomentar l’aprenentatge de noves activitats estimulant l’usuari perquè faci
ús de les seves capacitats però amb mesura, és a dir, sense exigir-li més del que
pot fer, ni exposar-lo a fracassos o a riscos innecessaris.

Per accedir a l’assistent personal a través de la Llei d’autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència, els usuaris poden triar entre dues
modalitats:

1. Assistència personal de suport en l’acompanyament a activitats la-
borals, ocupacionals i/o formatives. Té per objecte el suport en els
desplaçaments a les activitats de caràcter laboral, ocupacional i/o formatiu
fora de la llar habitual.

2. Assistència personal de suport a la vida autònoma i d’integració social
i comunitària. Té per objecte el suport en les activitats que la persona
realitza de forma habitual, dintre i fora de la llar, que afavoreixen el
desenvolupament d’una vida autònoma i independent.

L’Ajuntament de Barcelona disposa d’un Servei Municipal d’Assistent Personal,
que compta amb un pressupost i un nombre de places determinades.
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2.2 Acompanyament en les activitats d’oci i temps de lleure

En la societat occidental actual l’oci ha passat a tenir un lloc valorat i important
en la ocupació del temps a causa de múltiples factors com:

• Augment del temps lliure

• Reducció de les jornades laborals

• Democratització de la vida cultural, esportiva, turística

• Aparició de noves activitats i ofertes d’oci

L’oci ajuda al desenvolupament de la persona afavorint el seu creixement personal.
La llibertat és la base de la dignitat de la persona, la meta i el sentit de la qual és
l’autorealització, ser un mateix, i l’oci pot constituir una excel·lent plataforma per
aconseguir-ho.

Actualment es pot fer referència a dos tipus d’oci:

1. Oci social: s’hi encabeixen totes les accions que impliquen formar part o
assistir a centres socials, associacions, centres de barri, etc. En definitiva,
espais on es dona la interacció amb altres persones: ballar, taller de costura,
jocs de cartes, etc.

2. Oci inactiu: majoritàriament correspon al consum de mitjans de comunica-
cióen qualsevol dels seus formats: llegir el diari, veure la televisió, etc.

Cal potenciar les activitats d’oci
social enfront de les d’oci inactiu.
Font: Ajuntament de Valdemoro
(Flickr)

Algunes de les activitats d’oci que es poden destacar perquè ajuden a estimular la
capacitat d’aprenentatge i les relacions socials de les persones són:

• Passejar i viatjar.

• Fer esport i practicar exercici.

• Participar en jornades culturals.

• Realitzar activitats vinculades al món de l’art (pintura, escultura...).

• Fer sortides de caire cultural (cinema, teatre, clubs de lectura...)

Gaudir del temps lliure té una repercussió positiva tant en la persona
com en l’entorn familiar i social, per la qual cosa és molt important per al
desenvolupament humà.

L’acompanyament en les activitats d’oci i temps de lleure es pot donar en dos
contextos principalment:



Atenció i suport psicosocial 56

L'aprenentatge i entrenament d'habilitats i
hàbits d'autonomia personal i

l'acompanyament a les persones en situació de
dependència

1. Entorns familiars (la pròpia llar). Els tècnics busquen facilitar, acompanyar
i fer partíceps els usuaris de les diverses activitats d’oci que es desenvolupin i
es portin a terme al barri, al poble, ciutat, etc, en les quals puguin participar.
Per exemple: celebració de festes populars, actes promoguts per associacions,
jornades culturals, activitats promogudes pel centre de barri, etc. La tasca
professional resideix, en aquest cas, a motivar l’usuari a participar en les activitats
que li agradin afavorint alhora la connexió amb la societat. D’altra banda, cal tenir
present que dins el propi domicili el tècnic pot acompanyar l’usuari i intervenir en
la realització d’activitats d’oci. Algunes poden ser: fer una partida de cartes o
qualsevol joc de taula, llegir una novela en veu alta, adquirir una lupa per tal que
l’usuari pugui llegir per si sol, adaptar un material de joc perquè l’usuari el pugui
fer servir, facilitar la comprar de la premsa diària, etc.

Exemple d’un acompanyament d’oci dins d’un entorn familiar

En David, de 85 anys, viu sol. Mai ha estat casat i en aquest moment no té familiars, la
seva germana va morir ara fa un any. Actualment en David no presenta cap limitació greu a
nivell físic, però emocionalment es troba distímic i presenta alguns símptomes de depressió.
Això li està provocant cert aïllament, fa que no vulgui sortir de casa, ni tan sols per fer la
compra, i tampoc mantenir una conversa amb algun veí o conegut.

L’altre dia el tècnic d’acompanyament el va acompanyar a comprar, es van trobar amb un
veí del barri que va comentar la trobada filatèlica al centre de barri. Al David li encanten els
segells i diversos dies durant el servei (SAD) el tècnic ha promogut que en David tregui els
segells que té i en parli. A mida que les converses avançaven en David es trobava de millor
humor.

Per aixè el tècnic va encoratjar-lo a portar els seus segells a la trobada filatèlica per
compartir-los amb la resta de veïns. Amb aquesta activitat en David va millorar el seu
estat d’ànim, es va sentir empoderat i amb valor atès que tenia coses per explicar, i va
poder socialitzar-se amb alguns veïns del barri que es van apropar a la trobada.

Les activitats d’oci en entorns familiars pretenen que les persones amb
dependència es mantinguin actives en la vida social de la seva comunitat,
possibilitant-los poder desenvolupar activitats que fins ara no havien realitzat
i fomentant el contacte personal i relacional amb d’altres persones.

2. Entorns institucionals. Els centres inclouen dins la seva programació el desen-
volupament d’activitats vinculades a l’oci, tant per potenciar-lo individualment
(lectura, mirar la televisió, etc.) com grupalment, plantejant activitats diverses
per atendre tots els interessos dels usuaris del centre (guarniments pel centre al
Nadal, celebració de la Castanyada, representació teatral per Sant Jordi, etc.).
D’altra banda, també es plantejen activitats des d’una vessant comunitària, fent
activitats obertes a d’altres persones externes del centre, participant en activitats
programades per altres entitats i fent visites i sortides a llocs que poden ser del seu
interès (museu, fira, etc).

Les activitats intergeneracionals
permeten un intercanvi de recursos i

aprenentatges per fomentar el
contacte entre diferents generacions i

aconseguir beneficis individuals i
socials. Font: Juan Carlos Barrena

(Flickr)

Exemple d’una activitat en un centre de dia

L’equip de professionals del centre de dia juntament amb el professorat de l’institut públic
del mateix barri han programat un seguit d’activitats intergeneracionals en les quals les
persones grans del centre de dia interactuen amb els adolescents de l’institut.

Entre aquestes activitats destaquen les següents:
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• Lectura de poesia amb motiu de la celebració de Sant Jordi. És un acte en què els dos
col·lectius participen de forma igualitària.

• Tallers de conscienciació medioambiental. Per exemple, reciclatge de paper, portat a terme
per l’alumnat de 4t d’ESO de l’institut.

• Taller de joc tradicionals, entre els quals destaquen la petanca i la baldufa, promogut i explicat
pels usuaris del centre de dia a l’alumnat de 2n d’ESO de l’institut.

L’acompanyament que fa el professional dins l’àmbit de l’oci és
individualitzat, tenint en compte les característiques personals i socials, així
com les necessitats i demandes de l’usuari.

2.3 Acompanyament en els processos de dol

El dol és un procés natural d’adaptació a una pèrdua, al trencament d’un vincle.
Al llarg de la vida es viuen moltes pèrdues, algunes d’evolutives com ara les
produïdes pels canvis d’etapa al cicle vital (pas de la infantesa a l’adolescència,
per exemple) i d’altres de sobrevingudes. Entre aquestes últimes s’ubiquen els
processos de dol per situacions com la separació dels pares, un canvi d’escola, el
trencament d’una amistat, la mort d’un familiar, etc.

Segons la situació i les característiques de cadascú, aquests processos poden
necessitar més o menys temps, un tipus d’acompanyament o un altre. L’impacte
de la pèrdua varia segons cada persona i cada context.

El dol per la mort d’un ésser estimat és una experiència dolorosa que en ocasions
s’intenta evitar i cal tenir present que moltes persones que el viuen no disposen de
les eïnes adequades per viure’l de forma sana. Les nostres vivències respecte de
la mort i la por al patiment poden dificultar afrontar la mort com un esdeveniment
vital natural.

Com a professionals, cal acompanyar l’usuari davant el procés de dol d’un ésser
estimat i donar el suport i les eines necessàries. D’altra banda, és important
treballar de forma personal el tema del dol atès que és molt possible que algun
dels usuaris atesos el visqui.

El dol és un procés d’adaptació totalment natural en què les persones
intenten restablir el seu equilibri personal i acceptar i acostumar-se a la
pèrdua i separació d’una persona a la qual s’estimaven. També pot ser degut
a la pèrdua d’un objecte preuat, una feina o la salut, com succeeix en el cas
de les persones grans.

La mort, i especialment el procés de morir, és una preocupació latent que ens afecta
i que sovint crea un sentiment d’impotència. A figura 2.1 es mostra el procés de
dol per la perdua d’un ésser estimat.
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Dol

Reaccions d’una persona enfront
les diverses pèrdues o enfront la
mort d’un esser estimat. Es pot

definir també com els
pensaments, els sentiments

(incloent-hi els símptomes físics
i emocionals) i les accions

conseqüents a l’anticipació o
pèrdua d’una persona estimada.

Figura 2.1. Procés de dol per la pèrdua d’un ésser
estimat

El dol és necessari i pot ser més o menys complicat depenent de factors com les
circumstàncies en què s’hagi produït la defunció, l’edat de la persona morta, si era
una mort esperada, els recursos d’afrontament, etc.

Habitualment es distingeix entre tres tipus de dol:

• Dol normal: es produeix una resposta normal davant la pèrdua i té unes
característiques predictibles i identificables tant en els símptomes com en
el desenvolupament.

• Dol complicat: les fases del dol duren una mica més de l’habitual.

• Dol patològic: la persona se sent impotent davant el dolor de la pèrdua i es
trenca el seu equilibri psicofísic. Pot tenir durada, seqüeles i conseqüències
imprevisibles.

És normal sentir-se desbordat o incapaç d’ajudar algú des del propi dolor.
En aquest cas no s’ha de dubtar a demanar un cop de mà a persones properes
o comptar amb l’ajuda externa d’un professional. En tot cas, cal tenir en
compte que la manera com els adults reaccionem i gestionem el dol és clau
per ajudar a superar la pèrdua.

El dol afecta la persona en diversos àmbits: emocions, pensaments, comporta-
ments... Algunes de les seves conseqüències són plors produïts per la tristor, la ira,
la irritabilitat i, fins i tot, la culpabilitat, així com dificultats per dormir, malsons,
mals de panxa, aprimament excessiu, etc.

En aquest sentit cal tenir en compte que una pèrdua, i el dol per aquesta pèrdua,
poden també ser factors de risc que incideixin negativament en els usuaris i
agreugin altres situacions complexes que estan vivint. Per aquesta raó és molt
important estar al seu costat i acompanyar-los en el seu desenvolupament personal.
Els tècnics han de parlar obertament i de manera habitual de la mort i no esperar
que es produeixi la pèrdua d’una persona de l’entorn proper. Així, es pot aprofitar
la mort d’una mascota o una situació plantejada en una pel·lícula per abordar el
tema amb naturalitat.

És important poder anticipar-se al que pugui passar i establir un ritual d’acompa-
nyament amb els usuaris previ al moment de la mort. Aquest ritual es pot centrar
a:

• Parlar del lloc de la pèrdua.
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• Parlar dels assistents a la cerimònia i de com es desenvoluparà.

• Interactuar amb els usuaris i preguntar en tot moment com ho viuen i com
volen acomiadar-se.

Reduir el dolor dels usuaris per la pèrdua dels seus éssers estimats no és
un objectiu a nivell professional, és necessari que hi hagi dolor per poder
desenvolupar correctament el dol.

La inactivitat és una possible
conseqüència del dol. Font: Agustín
Hernández (Flickr)

En aquest tipus d’acompanyament els tècnics han de tenir en compte les concepci-
ons ideològiques i místiques tant de la persona atesa com les seves pròpies, sense
oblidar les dels familiars, i oferir una atenció més personalitzada i d’acord, a ser
possible, amb els desitjos de la persona. És vital oferir un acompanyament i suport
que ajudi a eliminar o reudir aquest estrès que provoca la pèrdua d’un ésser estimat.
L’actitud ha d’anar vinculada a l’acceptació incondicional de l’usuari.

Les principals actuacions del TAPSD en els processos de dol van encaminades a:

• Normalitzar el tema de la mort. Cal aprofitar els esdeveniments i les
situacions quotidianes per parlar-ne amb els usuaris. És recomanable
explicar-los que la mort és una part del procés de viure i que sempre hi haurà
algú que els cuidarà i els estimarà, es poden dir noms de persones properes
i estimades. En tot moment s’ha de manifestar la intenció de donar suport
i acompanyar en aquest procés, tot intentant posar-se al seu lloc per tal de
poder empatitzar amb la situació.

• Identificar si les preguntes amaguen pors o sentiments que no saben
expressar. És important explicar-los que no és “fàcil” morir-se. En principi,
la majoria de malalties tenen cura, la gent viu molts anys i les possibilitats
de patir un accident, tot i que existeixen, no ens han de fer viure amb por.

• No tenir pressa, respectar el temps. De vegades pot ser que els familiars
s’avancin a parlar o també que vulguin que tot torni a ser “normal”, però
cada persona és un món i cal respectar el temps que necessitin per gestionar
el seu dol. Es fa necessari empatitzar i ser neutre en tot moment, practicar
l’escolta activa i permetre que l’usuari l’expressi. No cal forçar res, ni les
respostes ni les preguntes, però sí que és important facilitar espais perquè
aquestes puguin aflorar.

• Dir la veritat de manera comprensible a la seva capacitat d’entendre-
la. Cal usar un llenguatge senzill, amb el vocabulari correcte i sense
eufemismes. S’han d’evitar missatges que puguin desorientar i generar pors,
perquè tenen el perill de ser entesos literalment. Evitar emprar expressions
del tipus “s’ha adormit i ja no es despertarà mai més”, “és un esperit que et
veu i et protegeix”, “ara és un estel al cel”, “ara descansa en un lloc millor”,
etc.

• Comunicar la mort d’un ésser estimat en primera persona.

• Respectar i escoltar els seus sentiments. Els tècnics han d’intentar ser
comprensius amb les seves reaccions. Si no sabeu què dir o fer, penseu
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que la vostra presència física, el gest, la proximitat, el contacte visual
reconforten i també ajuden.

• Demanar ajuda a persones properes o a professionals. Si la situació
us supera i no us veieu en cor de gestionar-la sense ajut, cal buscar ajuda
professional.

Alguns autors han establert diferents fases del procés de dol pel qual passem les
persones, però en tractar-se d’un procés dinàmic i molt personal no tothom té
perquè passar per totes les etapes i fins i tot pot repetir-ne alguna.

Les fases del procés de dol són les següents (vegeu figura 2.2):

Figura 2.2. Fases del dol

1. Dol anticipat. És un dol que es produeix abans de la mort i tendeix a
aparèixer quan es diagnostica una malaltia mortal. Es caracteritza per un
xoc inicial i la negació de la mort. Pot ajudar a assimilar la pèrdua.

2. Xoc o dol agut. És el moment de la mort, es caracteritza pel xoc
emocional. Les persones que el pateixen es veuen afectades físicament,
psicològicament, espiritualment i socialment.

3. Dol primerenc. Pot durar d’unes setmanes fins als tres mesos. Després
d’un període d’una activitat intensa (gestions, tanatori, etc.), arriba el
moment de la confrontació amb la pèrdua. Es produeixen una pena i dolor
intensos, negació, ràbia, culpabilitat.

4. Dol intermedi. Pot durar entre uns mesos i un o dos anys. Es pren veritable
consciència de la realitat de la mort. És un temps de soledat, aïllament i una
autèntica depressió que prové del cansament i emocions dels últims mesos.
Progressivament els períodes de normalitat es van fent grans i els records
són menys dolorosos.

5. Període de restabliment. Es dona a partir d’un o dos anys. Sorgeixen nous
desitjos, la depressió desapareix i es torna a viure plenament.

La mort d’un ésser estimat. Dol i adaptacions de les persones grans

Trobareu més informació sobre el dol a Espacio Mayores de l’IMSERSO:
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Manual para la atención psicosocial y espiritual a personas con enfermedades avanzadas.
Intervención psicológica y espiritual

Exemple d’atenció a un usuari en relació amb el seu dol

L’Arnau, un jove de 25 anys, acaba de perdre el seu germà en un accident de trànsit. Ell
anava de copilot i a conseqüència de l’accident ha quedat paraplègic. Se sent culpable de
la pèrdua del seu germà Manel.

El TAPSD, juntament amb el psicòleg de l’institut Guttmann, l’està ajudant a:

1. Acceptar la realitat de la pèrdua.

2. Treballar les emocions i el dolor per la pèrdua del germà.

3. Adaptar-se a un medi on el seu germà es troba ja ausent.

4. Resituar-se emocionalment i continuar lluitant per seguir vivint.

Tant el tècnic com el psicòleg en tot moment busquen que l’Arnau sigui capaç de verbalitzar
el que sent per la pèrdua del seu germà i acompanyar-lo en el seu dol.

2.4 Acompanyament en les gestions personals i relacionals

Treure diners del caixer en alguns
casos pot ser una situació que generi
tensió per la por d’un robatori. Font:
SPD (Flickr)

L’acompanyament en les gestions personals i relacionals té per objecte donar
suport a la realització de determinades activitats de la persona de forma habitual o
bé de forma periòdica fora del domicili. S’inclou la realització de tràmits, visites...,
sobretot d’àmbit econòmic i medicosanitari.

L’acompanyament en egstions personals i relacionals vol fomentar
l’autonomia personal, la integració social i la participació en la vida de
la comunitat. Els TAPSD han de partir dels conceptes de dignitat i respecte.

Les intervencions que es porten a terme sempre tenen per objectiu mantenir la
persona integrada en el seu context social el màxim de temps possible, amb la
millor qualitat de vida, tant per a la pròpia persona com per a la seva família.

El volum de medicaments que
prenen alguns usuaris demana una
organització i administració
controlada. Font: Zulio (Flickr)

L’acompanyament en les gestions personals i relacionals inclou les següents
activitats com les més freqüents en les quals partipa el TAPSD, sobretot dins d’un
servei d’atenció domiciliària:

• Àmbit econòmic

– Treure diners del caixer.

– Realitzar gestions dins l’oficina del banc o la caixa d’estalvis.

– Actualitzar la llibreta i/o targeta de crèdit.

– Supervisar la realització de la renda.

– Fer seguiment del cobrament de la pensió de jubilació, prestació per
incapacitat, minusvalia, viudetat...
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Intimitat

Concepte que abarca els
pensaments, els sentiments, els
desitjos, les creences, les idees,

els aspectes sexuals, entre
d’altres.

Francesc Torralba afirma
que la confidencialitat és
precisament la virtut que

permet al professional
guardar el secret.

– Supervisar el pagament de serveis (rebut de l’aigua, llum, telèfon...)
així com de la vivenda (lloguer, hipoteca).

• Àmbit medicosanitari

– Fer controls mèdics periòdicament.

– Prendre’s la tensió a la farmàcia.

– Anar a visites i realització de proves mèdiques.

– Supervisar la preparació de la medicació a la farmàcia.

– Administrar-se medicaments.

El fet que el tècnic doni suport a aquestes tasques allibera el familiar
que conviu amb la persona dependent i que exerceix la tasca de cuidador
principal. El suport a la família emocional i formatiu per fer front a la cura
d’un usuari dependent és una tasca que contribueix al benestar general tant
de l’usuari com dels seus familiars.

El respecte parteix d’una mirada atenta envers la persona, que implica el seu
reconeixement, l’acceptació de la individualitat i de la diferència, i també la seva
vulnerabilitat. La dignitat està associada a altres conceptes que la modernitat
valora: individualitat, igualtat, llibertat, intimitat i autonomia.

Com a conseqüència de la consolidació d’aquests valors en la societat actual, el
model d’atenció a la persona ha evolucionat des d’un model que posava l’autoritat
i el poder de decisió en el professional “expert” cap a un altre model en què
el respecte a la dignitat significa el seu reconeixement com a titular únic de les
decisions que l’afecten. El model basat en el principi de l’autonomia suposa, per
tant, el dret de la persona atesa al control de la informació i les dades que formen
part de la relació assistencial en qualsevol àmbit de la vida.

Sovint la creació del clima de confiança necessari per a una bona relació d’ajuda
només s’aconsegueix amb un cert temps. La confiança en el professional inclou
la seguretat que algú té en una altra persona, i aquest és el pilar bàsic de tots els
sistemes d’atenció a la persona. Per aconseguir que l’usuari tingui confiança en el
professional cal temps, cert treball i esforç.

Des d’una perspectiva jurídica, el secret professional constitueix un dret i un
deure. D’una banda, la confiança que una persona diposita en una altra és
la condició per a la comunicació entre dues persones sobre aspectes íntims i
personals. De l’altra, demana una actitud de compromís, silenci i secret per part
de la persona receptora, que queda vinculada com a guardadora de la confidència.

En la relació assistencial la confidencialitat entesa com l’actitut o el
comportament de respecte vers a la informació donada per un altre és un
dret de la persona que exigeix el deure de secret del professional.

L’ètica del professional es fonamenta en la relació que s’estableix amb l’usuari,
així com amb les seves emocions. Quan s’intervé es fa a partir de:
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Deontologia

Branca de l’ètica que versa sobre
els deures i les obligacions.

• Respecte a l’autonomia

• Respecte a la documentació i la informació personal

• Respecte al nivell d’autodeterminació

• Millora dels processos de comunicació

El codi professional i la formació ètica són imprescindibles en la carrera pro-
fessional del TAPSD, ja que els dos aspectes ajuden a orientar la seva pràctica
professional envers les competències socials, les normes, els objectius i les
responsabilitats socials.

Exemple de manca d’ètica professional per part del TAPSD

La Maria és una dona que ha sol·licitat un SAD (servei d’atenció a domicili). Actualment
viu sola a Tarragona, tot i que té tres fills. La relació amb els fills és inexistent arran de la
mort del seu marit. En el moment de repartir l’herència va haver-hi molts conflictes i això
va propiciar que la Maria s’aïllés dels seus fills i deixés de parlar-los.

Ara mateix, la Maria pot comptar amb l’Òscar, el seu TAPSD. L’Òscar li fa de confident de
tots els seus problemes familiars i no la deixa fer gaires coses sola, atès que considera
que no té prou autonomia personal. Un dia fins i tot li va suggerir a la usuària que no és
preocupés tant pels seus fills, que visqués més la seva vida, comptant amb ell, ja que els
seus fills són uns impresentables que no volen saber res de la seva mare i que no val la
pena seguir-hi pensant.

L’Òscar no està mostrant ètica professional, no està respectant l’autonomia de la usuària
ni el seu dret a decidir per ella mateixa. Per altra banda, no potencia o facilita que es
doni comunicació entre la usuària i els seus fills. Cal que el professional respecti les seves
decisions i no exerceixi cap coacció ni mantingui una actitud de sobreprotecció.

Qualsevol usuari serà atès sempre de manera confidencial. L’accés a la
seva informació personal per part dels professionals es basa en el dret
deontològic de mantenir sempre l’anonimat i la intimitat. Qualsevol
professional que reveli dades personals no només estarà incomplint la seva
ètica professional, sinó que a més pot ser sotmès a sancions penals segon
estableix el Codi Penal i la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(Llei Orgànica 15/1999).

2.5 El codi deontològic del TAPSD

El codi deontològic professional es relaciona amb els principis i les regles
ètiques que s’encarreguen de regular una activitat professional. El TAPSD ha
de desenvolupar la seva tasca professional sota els següents principis:

• Principi de respecte: prioritzar l’interès de les persones amb les quals
treballa, tot respectant la seva autonomia i la seva llibertat d’elecció.

• Principi de benestar social: fomentar en els usuaris un increment del seu
benestar social a nivell biopsicosocial.
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• Principi d’individualitat: focalitzar l’usuari de manera integral i única.

• Principi d’autodeterminació: respectar en tot moment les decisions dels
usuaris, oferir-los alternatives en cas necessari.

• Principi de professionalitat: demostrar la seva competència professional,
la seva capacitació, la seva qualificació de cara a les tasques que porta a
terme, així com la seva capacitat d’autocontrol i de reflexió sobre la seva
praxis professional.

• Principi d’autonomia professional: donar resposta socioeducativa a les
necessitats dels usuaris a nivell biopsicosocial.

• Principi de confidencialitat: salvaguardar el secret professional en relació
a aquelles informacions relacionades amb els usuaris, sobretot aquelles que
es comparteixin amb altres professionals que també hi intervinguin.

• Principi de solidaritat professional: mantenir una actitud activa i cons-
tructiva envers la resta de professionals que col·laboren activament amb ell
i amb els seus usuaris.

La deontologia professional conclou que corre a càrrec de cada professional
ser conscient de la importància i delicadesa de la seva feina. És rellevant que
el TAPSD desenvolupi una actuació coherent i de respecte vers els principis
citats.
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3. Valoració del seguiment de la intervenció

La realització d’una intervenció a nivell sociosanitari comporta la necessitat de
fer un seguiment al llarg de tota la intervenció.

El seguiment es realitza en diversos àmbits:

• Estat de l’usuari

• Actuació de l’equip professional

• Activitats programades a la intervenció

• Resultats obtinguts amb la intervenció

Els resultats de la valoració quedaran recollits al pla d’atenció individualitzada
(PAI) o pla de treball, essent l’eina fonamental de treball i guia de tot el procès
d’intervenció.

3.1 L’avaluació

El procés d’adquisició de les habilitats d’autonomia personal està conformat per
un seguit de fases. L’avaluació forma part d’aquest procés i està present al llarg
de tota la intervenció. És una part essencial i integral del procés ensenyament-
aprenentatge de qualsevol habilitat o hàbit d’autonomia personal.

L’avaluació és un procés que permet obtenir informació en base a la qual es
formulen judicis que fonamenten la presa de decisions.

La informació recollida serveix d’instrument de guia per detectar el progrés i
les dificultats de les persones, ajuda a trobar formes apropiades per tractar les
dificultats que presenten els usuaris en un moment donat, determinant l’origen i
les causes i reajustant aquells elements del programa necessaris.

L’avaluació no només es centra a avaluar el resultat final de l’adquisició de
l’habilitat, sinó també en el procés.

L’avaluació és:

• Global: té present la globalitat de la persona evitant mirades parcials, i
també considera tots els factors que influeixen en el procés d’aprenentatge.

• Continuada: es porta a terme al llarg de tot el procés d’ensenyament-
aprenentatge, i no només al finalitzar la intervenció.
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L’avaluació inicial al
programa d’adquisisició

HAPS correspon a la
valoració inicial.

• Formativa: l’objectiu és identificar les dificultats i els progressos d’apre-
nentatge de l’usuari per poder adaptar la intervenció a les necessitats en
cada moment.

L’avaluació és l´emissió d’un judici sobre els resultats d´una acció en base
a uns objectius fixats. Aquest judici de valors pretén revisar fins a quin punt
s´han assolit els objectius previstos i reajustar-los per millorar l´acció, en
aquest cas, ensenyar i aprendre.

És, per tant, un procés de retroalimentació orientat a millorar el procés
d´ensenyament-aprenentatge de les habilitats d’autonomia personal.

Per a les persones, l’avaluació és una eina per aprendre a través dels encerts,
errors i oblits. Per als professionals de l’àmbit sociosanitari, l’avaluació permet
identificar les dificultats i progressos de la persona per adaptar la seqüència
programada a les seves necessitats personals.

3.1.1 El procès d’avaluació

L’avaluació es un procés continu en el qual es poden distingir diversos nivells, tal
com mostra la figura 3.1

Figura 3.1. Nivells del procés avaluatiu

1. Avaluació inicial: ajuda a valorar la situació de partida de cada usuari i
establir els objectius a aconseguir.

2. Avaluació formativa: permet als professionals realitzar el seguiment del
procés d’ensenyament-aprenentatge de la persona i en tot cas adequar-lo per
tal d’assolir els objectius planificats. Aquesta avaluació permet modificar la
metodologia, els recursos o tipus d’activitats, segons el progrés de l’usuari.
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3. Avaluació sumativa: permet sistematitzar, estructurar i recapitular. També
permet valorar els resultats obtinguts al final del procés d’ensenyament-
aprenentatge i valorar les diferències entre el punt de partida i el final.

4. Avaluació final: pretén realitzar la valoració final del procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’habilitat, sempre vinculada amb els
objectius prèviament especificats.

L’avaluació ha de donar lloc a un procés de comunicació entre el professional i
l’usuari on aquest pugui verbalitzar i compartir els seus sentiments i impressions,
i així contribuir a l’assoliment de les metes prefixades. És important cercar un
model d’avaluació en què l’usuari i els familiars tinguin un paper actiu i se sentin
part important del procés.

Els usuaris sempre poden avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge del qual
s’estan beneficiant, ja sigui des del punt de vista dels avantatges que estan
percebent amb les activitats desenvolupades, com des de punt de vista del procés
d’intervenció (si se senten escoltats, si se’ls tracta o no amb respecte, si troben
que els recursos són els adequats o són suficients, etc.). En aquesta línia es pot fer
referència al concepte d’autoregulació.

L’autoregulació de l’aprenentatge consisteix a ensenyar als usuaris a
detectar i regular per si mateixos les seves dificultats i trobar o demanar els
suports necessaris per superar-les.

La capacitat d’autoregular-se en un procés d’aprenentatge passa per:

• Conèixer els objectius que s’han d’assolir.

• Representar-se les operacions necessàries per realitzar les diverses activi-
tats.

En el moment de portar a terme un procés d’avaluació, cal tenir en compte quatre
moments o fases:

1. Obtenció de la informació. El professional ha d’escollir la metodologia
que consideri més oportuna, el millor moment per obtenir la informació,
l’objecte d’avaluació i el tipus d’informació necessària i rellevant, d’acord
amb allò que es vol avaluar. Cal obtenir la màxima informació sobre el
fet a avaluar, recaptant diferents apreciacions o bé usant diferents fonts
d’informació. No només la font d’informació de l’usuari, sinó també
informació aportada per les famílies, amics, etc. D’aquesta manera s’obté
una visió més complerta que ens ajudarà a una posterior presa de decisions.

2. Formulació d’objectius. El professional ha de marcar el que vol aconseguir
de manera individual o grupal amb l’usuari.

3. Presa de decisions. Avaluar ajuda a prendre decisions i orienta de cara al
que es vol aconseguir i fins a on anar.
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4. Comunicació dels resultats. La comunicació amb l’usuari ajuda a l’hora
de modificar la intervenció.

3.2 Instruments de recollida d’informació durant el seguiment de la
intervenció

Un dels moments clau en el desenvolupament de qualsevol procés d’avaluació és
el seu plantejament metodològic, moment en què cal decidir la millor manera
de recollir la informació sobre els aspectes a analitzar. Per recollir aquesta
informació, hi ha una gran diversitat de tècniques i instruments a l’abast del
professional que cal triar segons el propòsit i l’objecte de l’anàlisi en cada moment.

L’elecció d’una tècnica i un instrument d’avaluació concret està
determinada per diversos aspectes: objectius, tipus d’informació i recursos
disponibles, entre d’altres.

Entre els principals instruments de recollida d’informació destaquen:

• Observació directa

• Entrevista

• Qüestionaris

• Diaris i informes

• Autoavaluació

L’observació directa és per excel·lència la principal tècnica de valoració del
seguiment de la intervenció amb l’usuari. Es basa a analitzar l’estat i la conducta
de la persona, habitualment en el seu entorn natural. En ocasions l’observació
es pot fer de forma informal i casual, però habitualment es tracta d’observació
sistemàtica, prevista i planificada, on s’han triat els aspectes que es volen observar
i es disposa d’un instrument per recollir la informació observada. Per portar-la a
terme, cal:

• Delimitar la conducta a observar.

• Seleccionar el moment o moments de l’observació.

• Triar o elaborar l’instrument de registre d’informació més adient a cada cas.
Alguns dels instruments més emprats per recollir la informació són el diari
de camp, les pautes d’observació i les escales analítiques.

El diari de camp es tracta d’un quadern o bloc de notes on el tècnic redacta les
impressions més rellevants del que ha observat en l’usuari. És un instrument força
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útil, ja que ajuda a recopilar de manera lliure els elements més rellevants de la
conducta de la persona. Habitualment es pren nota de tot el que succeix i al final
es realitza una breu conclusió. Al diari de camp és obligatori apuntar la data i
l’hora en què s’ha registrat la informació, per si s’ha de recuperar en algun altre
moment.

Exemple de registre d’un diari de camp

Data: Dissabte, 20 de novembre de 2010 Hora: 10-11h del matí

Quan arribo a la llar de la Fàtima, la veig molt feliç. Em comença a cridar i em saluda amb
una actitud molt energica. Vaig a canviar-me i la Fatima ve amb mi. Mentre em poso la
bata, m’explica que la seva neboda l’ha trucada i que segurament aquesta setmana vindrà
a veure-la.

Mentre realitzo les tasques de neteja, la Fatima m’acompanya i m’explica vivències que ha
compartit amb la seva neboda. La trobo més lleugera, tot i que encara es continua queixant
d’algun mal a les cames. De cop i volta, em comenta que el proper dilluns no vol que vingui,
ja que vol anar a comprar-se un vestit nou i a comprar coses per la seva neboda. Tot seguit
s’acomiada i em convida a marxar cap a casa.

Conclusió: considero que la Fàtima se sent molt feliç de poder rebre la visita de la seva
neboda, ja que se la veu més alegre, més activa i comunicativa. Serà convenient transmetre
a la família els beneficis que li aporta a la Fàtima el fet de que la vinguin a veure a casa.

Les pautes d’observació poden ser llistes de control dels aspectes a observar on
el professional anota la seva presència o absència en la conducta de l’usuari, és
a dir, si una determinada conducta es dona o no. També pot recollir al costat de
cada ítem o descriptor si s’ha assolit i de quina manera, i indicar la data en què es
fa l’observació. Vegeu-ne un exemple la figura 3.2.

Figura 3.2. Exemple de pauta d’observació

Les escales analítiques, de la mateixa manera que les pautes d’observació, perme-
ten observar les actuacions de les persones en relació amb un criteri d’avaluació
determinat. En aquest cas, a més, es pot establir una gradació per a cada un dels



Atenció i suport psicosocial 70

L'aprenentatge i entrenament d'habilitats i
hàbits d'autonomia personal i

l'acompanyament a les persones en situació de
dependència

Amplieu la informació
sobre l’entrevista amb la
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“Valoració inicial de les

HAPS” de l’apartat
“Habilitats i hàbits

d’autonomia personal i
programa d’entrenament”.

descriptors. Són més adequades quan es tracta d’observar habilitats que presenten
una complexitat més gran per a la persona. Vegeu-ne un exemple a la figura 3.3.

Figura 3.3. Exemple d’escala analítica

L’entrevista és una tècnica que permet obtenir informació des d’una altra pers-
pectiva. Al llarg de la intervenció, és possible que els professionals tinguin la
necessitat de mantenir converses amb l’usuari i/o els seus familiars i obtenir-
ne informació de caire més subjectiu. És important que el tècnic estableixi
prèviament els aspectes sobre els quals vol obtenir-ne informació i pugui preparar,
fins i tot, algunes de les preguntes a realitzar. Cal cercar el moment idoni i crear
un clima adequat per a la conversa. És fonamental mantenir una actitud oberta i
empàtica per tal que la conversa es desenvolupi amb fluïdesa.

Els qüestionaris estan conformats per un seguit de preguntes que permeten valorar
diferents aspectes i als quals poden donar resposta tant els professionals com els
usuaris i/o familiars. Un qüestionari pot ser el punt de partida per a una entrevista
posterior entre usuari i tècnic. Hi ha diferents tipus de qüestionaris:

• Preguntes tancades, on l’opció de resposta és sí/no, força bo/ dolent/
pèssim... En aquest cas convé seleccionar bé allò que es vol preguntar.

• Preguntes obertes, que permeten recollir la percepció més subjectiva de la
persona sobre informacions concretes.

• Barreja de preguntes obertes i tancades.
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Els qüestionaris són útils per descobrir el punt de vista de la persona, les
seves motivacions i les estratègies d’aprenentatge i de superació personal.
Proporcionen al tècnic informació que li pot permetre reconsiderar el seu
plantejament vers les activitats plantejades i, a més, fan que la persona
reflexioni sobre el seu aprenentatge.

Els diaris i informes són exercicis més de caire subjectiu i individual que
permeten la reflexió sobre diversos aspectes en diferents moments del procés
d’avaluació. Els diaris permeten recollir l’evolució de l’experiència de la persona
i la seva pròpia evolució al llarg del procés d’avaluació i d’implementació. En
canvi, els informes permeten al tècnic extreure i analitzar conclusions sobre els
aprenentatges de l’usuari així com de la seva evolució.

També és convenient que els mateixos usuaris puguin avaluar el seu procés
d’aprenentatge, realitzar una autoavaluació.

L’autoavaluació, tot i ser subjectiva, aporta moltes pistes de la implicació
personal de tots els agents relacionats, ja sigui dels mateixos familiars o dels
professionals que atenen la persona.

Un dels instruments per a l’autoavaluació són els qüestionaris d’autoavaluació,
on la persona pot avaluar el seu procés de manera indidivual i assenyalar els
aspectes adequats i aquells en els quals encara ha de millorar. D’aquesta manera,
es potencia que l’usuari es faci responsable del seu procés d’aprenentatge i li
permet reflectir amb sinceritat el seu compromís en el procés. Als professionals
els serveix per conèixer els punts forts i els punts febles des de la perspectiva de
la persona usuària.

3.3 Avaluació del procés d’adquisició de les habilitats d’autonomia
personal

L’avaluació és una tasca contínua i constant al llarg de tot el programa d’entrena-
ment en habilitats d’autonomia personal i social. Ha de permetre detectar amb
rapidesa desviacions no previstes per tal de poder actuar amb celeritat i posar-hi
remei.

Durant el programa es farà:

1. Avaluació dels participants (des de l’òptica dels tècnics)

2. Autoavaluació del participant

3. Avaluació de la idoneïtat de les activitats

4. Autoavaluació dels professionals

5. Avaluació dels resultats finals
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Amb l’avaluació dels participants es pretén valorar si els usuaris que participen
en el programa han assolit els objectius operatius de les diferents activitats
proposades. Per dur-la a terme es dissenyen fitxes que serveixen de pauta i que
incorporen els objectius operatius del programa i un conjunt de 4 o 5 indicadors
d’observació per a cadascun valorats sota una escala d’estimació qualitativa
(Sí/No; Molt/Poc/Suficient/Gens; Amb ajuda/Sense ajuda...) o numèrica (en
aquest cas, es recomana que s’utilitzi una escala de nombre parell on cada número
representi el grau en que es dona una conducta).

Els indicadors d’avaluació, han de complir les següents premisses:

• Han d’estar relacionats amb l’objectiu operatiu de referència.

• S’han de redactar en frases simples, clares i relacionades amb l’objectiu
operatiu de referència.

• S’han de redactar en present d’indicatiu i en frases afirmatives. Rara vegada
s’utilitzen frases negatives com a indicadors d’avaluació (no parla, mai
agafa...). Per tant, si no és estrictament necessari no s’han d’utilitzar les
formulacions negatives.

• Les frases redactades han de ser quantificables i adequar-se a l’escala
d’estimació triada.

Exemple d’avaluació dels participants

Prenent com a referència el taller de manualitats nadalenques, l’avaluació dels participants
es pot concretar en els següents indicadors d’avaluació:

• Títol de l’activitat: Taller de manualitats nadalenques

• Objectiu operatiu: Elaborar objectes artesanals nadalencs.

• Indicadors d’avaluació:

– Utilitza la tècnica plàstica adient a cada creació.

– Guarneix els objectes utilitzant material variat.

– Fa propostes originals i creatives.

– És curós, net i polit en el treball manual que fa.

Vegeu a la figura 3.4 l’escala d’estimació:

Figura 3.4. L’escala d’estimació
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Recordeu que els objectius tenen tres nivells de concreció i que la numeració dels
diferents nivells ha de ser correlativa. En aquest exemple l’objectiu operatiu analitzat era el
primer del programa, per això està numerat com a 1.1.1.

A banda de l’avaluació que puguin fer els professionals dels destinataris de la
intervenció, és recomanable donar l’oportunitat a l’usuari per mostrar l’opinió
sobre el seu propi procés d’aprenentatge. És el que s’anomena autoavaluació
dels participants.

Aquesta eina aporta el punt de vista subjectiu de l’actuació de cada participant
durant les diverses activitats realitzades, a més d’informació addicional sobre si
les propostes fetes han estat del seu interès, si han estats motivats durant el procés
i, el més important, si la seva percepció subjectiva concorda amb la percepció
objectiva dels professionals (vegeu figura 3.5).

Figura 3.5. Graella per a l’autoavaluació del participant

Per a l’avaluació de la idoneïtat de les activitats es prenen en consideració tots
els aspectes que donen viabilitat a l’aplicació de l’activitat en si. Es poden tenir
en compte, entre d’altres, l’adequació dels següents punts (vegeu figura 3.6):

Figura 3.6. Graella per a l’avaluació d’activitats

• Temporalització preestablerta

• Selecció de recursos: materials, espacials, humans, econòmics

• Planificació del desenvolupament
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• Tècniques d’aplicació

Es fa necessari portar a terme una avaluació continua de tots els processos
portats a terme per cadascun dels usuaris.

Per fer-ho, s’empra la tècnica de l’observació per enregistrar tant l’evolució com
les mancances, i és necessari mantenir contactes periòdics amb els diversos
professionals que interven amb els usuaris per tal de contrastar les informacions.
L’avaluació permet detectar també si les activitats proposades s’estan portant a
terme correctament o pel contrari, és necessari fer-ne adaptacions o modificacions.

L’autoavaluació dels professionals permet reflexionar sobre la pròpia pràctica
professional i determinar com s’estan desenvolupant les competències necessàries
per assolir òptimament els objectius del programa d’entrenament de les AVD i
atendre les necessitats de l’usuari.

Les pautes d’autoavaluació han d’incloure indicadors clars i concrets que permetin
autovalorar el grau i la qualitat de participació i implicació del professional
en el programa. Alguns dels aspectes que es poden incloure en les pautes
d’autoavaluació són els següents:

• Responsabilitat en el compliment de les pròpies tasques individuals i de
grup

• Respecte als diversos rols professionals

• Sinceritat i honestedat

• Confiança i cooperació en el treball interdisciplinar

• Actitud centrada en la recerca de solucions

• Recerca del consens comú entre els diversos professionals

• Mediació en els conflictes que hi puguin aparèixer

• Obertura vers noves vies o perspectives

• Iniciativa

• Adaptabilitat als canvis, i sobretot flexibilitat

Una vegada ha finalitzat el programa d’habilitats d’autonomia personal és l’hora
d’avaluar els resultats obtinguts per poder concloure si la valoració inicial del
programa i el diagnòstic de funcionalitat determinat a l’inici ha millorat o no. Amb
la informació recopilada al llarg de tot el procés s’elabora un informe final que
inclou:

1. Resum descriptiu del programa d’HAPS: diagnòstic de funcionalitat
d’origen i dels objectius a assolir.
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2. Presentació dels resultats obtinguts: resultats obtinguts després de l’apli-
cació del programa, de manera objectiva i sense efectuar-ne cap valoració.

3. Anàlisi de resultats: interpretació dels resultats obtinguts, explicant les
raons o factors que han provocat, o no, el canvi vers la situació de partida
de l’usuari, fent èmfasi en les activitats que millors resultats han donat i en
les recomanacions per millorar o mantenir allò que s’ha aconseguit. En cas
que l’informe es dirigeixi a la família, en aquest apartat també s’inclou un
fragment explicatiu de la importància del treball conjunt i coordinat entre
la família i l’equip interdisciplinari que ha tractat l’usuari.

4. Conclusions: conclusions sobre els resultats del programa tot ressaltant els
seus punts forts i dèbils. S’hi afegeixen suggeriments o recomanacions de
millora per a la realització de futurs programes similars.

A nivell formal, en funció del receptor d’aquest informe s’opta per un tipus de
redacció o un altre:

• Tècnica i acurada dels quatre apartats en el cas que l’informe sigui un
document intern, personal o dirigit a la resta de professionals implicats en
el programa.

• Poc tècnica però prou professional, clara i directa dels quatre apartats i que
mostri proximitat, acompanyament, suport i treball conjunt en el cas que
l’informe vagi dirigit a les famílies dels participants.

Exemple d’informe adreçat a la família

Benvolguda família,

L’objectiu principal del programa d’entrenament de les AVD de la vostra mare Matilde
era fomentar l’autonomia personal en les AVD, tenint en compte les seves limitacions
i ajudant-la a desenvolupar-les de manera autònoma, sempre amb total confiança i
seguretat davant les activitats quotidianes del seu dia a dia. Per aquest motiu, l’equip
de professionals va elaborar i dissenyar un programa específic d’entrenament d’AVD, amb
activitats progressives adreçades a millorar i potenciar la seva autonomia personal.

El treball fet fins ara s’ha centrat exclusivament en les àrees d’higiene personal, vestuari i
alimentació.

Un cop finalitzada aquesta primera quinzena, la Matilde ha anat adquirint progressivament
estratègies per desenvolupar les activitats diàries amb major autonomia i seguretat. A més,
els productes de suport que li hem ensenyat a utilitzar li han facilitat molt la tasca de vestuari
així com el desenvolupament d’accions motrius més precises.

Volem remarcar que la vostra estreta col·laboració al llarg de tota la quinzena ha estat de
gran ajuda tant per a la Matilde, que s’ha sentit més acompanyada i amb major seguretat
en la pràctica diària, com per a nosaltres, ja que plegats hem fet una molt bona feina que ha
revertit sens dubte en una major i millor autonomia de la Matilde, fomentant en tot moment
una ajuda educativa i no només assistencial. Aquest fet ha permès que no li hàgim hagut
de fer fer les coses sinó esforçar-nos per ajudar-la a aprendre a fer-ho sola.

Ara inicieu la tasca en solitari, però com sabeu no estareu sols. Per això restem a la vostra
disposició per resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir d’ara endavant.

Rebeu una cordial salutació,

L’equip de professionals.
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Recomanem contactar amb l’usuari i la seva família passades unes setmanes per
valorar l’efectivitat de la feina, corregir errors o replantejar el format i les sessions
per a un proper programa d’entrenament de les AVD.

L’informe s’ha de redactar amb correcció ortogràfica i gramatical i ha de
contenir una capçalera amb les dades més rellevants de l’usuari a qui pertany
l’informe, una valoració acurada dels quatre apartats analitzats i la signatura
i el nom de la persona o de l’equip de persones que l’han redactat.

3.4 Importància de la coordinació amb l’equip interdisciplinari

Un equip interdisciplinari està compost per professionals molt diversos, els quals
són molt necessaris per al bon funcionament i atenció de l’usuari. El TAPSD pot
coordinar-se i treballar amb els següents perfils professionals:

• Metges, infermers, auxiliars i tècnics d’infermeria

• Educadors socials, treballadors socials i psicòlegs

• Terapeutes ocupacionals i fisioterapeutes

• Tècnics d’animació sociocultural

El tècnic, en trobar-se immers dins d’un equip interdisciplinari, ha de desenvolupar
les seves tasques de manera coordinada amb la resta de l’equip. Les contribucions
del TAPSD són:

• Aportar coneixement organitzatiu i metodològic a la seva tasca professional.

• Analitzar i interpretar la informació conjuntament amb la resta de professi-
onals.

• Ajudar l’usuari quan sigui necessari.

• Portar a terme les funcions i les tasques assignades pels seus superiors.

• Comunicar de manera clara i tolerant les seves idees, resoldre els possibles
conflictes i fer propostes noves i innovadores.

• Mantenir una actitud oberta i flexible davant els suggeriments d’altres
professionals o familiars.

Es fa molt necessari delimitar les tasques i funcions de cadascun dels professi-
onals dins de l’àmbit d’actuació professional. En la majoria de les ocasions són
els mateixos centres o institucions que pacten les tasques i les funcions. En altres
casos, aquesta tasca va a càrrec de les administracions públiques.
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Comitè d’ètica assistencial
(CEA)

Òrgans consultius,
multidisciplinaris i que integren
diverses ideologies morals del
seu entorn. Estan al servei dels
professionals i usuaris d’una
institució sanitària per ajudar a
analitzar els problemes ètics que
puguin sorgir en el
desenvolupament de l’atenció
sanitària, amb l’objectiu de
millorar la qualitat assistencial.

Depenent del servei on el tècnic es trobi immers, aquest i la resta de professionals
que formen l’equip interdisciplinari han d’assumir una sèrie de responsabilitats
comunes que garanteixin la correcta atenció en relació als usuaris. Les principals
funcions de la majoria dels equips interdisciplinaris són:

• Registrar totes les intervencions realitzades als usuaris.

• Participar activament en les reunions de l’equip interdisciplinari.

• Participar activament en el comitè d’ètica assistencial i garantir que es
compleixen els drets dels usuaris.

Per portar a terme els programes d’intervenció en les AVD de forma
exitosa és necessari que l’equip interdisciplinari generi un bon clima de
comunicació entre cuidadors i usuaris, promovent una comunicació efectiva,
reduint els nivells d’estrès i d’angoixa i afavorint la resolució de conflictes.

La col·laboració en el treball entre professionals de l’àmbit sociosanitari permet
compartir coneixements, optimitzar recursos i augmentar la qualitat i l’eficàcia de
la intervenció.

La interdisciplinarietat és una de les característiques que defineixen l’actual
concepció de l’atenció psicosocial. És un terme que fa referència a l’atenció
que ofereixen els professionals de diferents disciplines (psicologia, psiquiatria,
pedagogia, logopèdia, fisioteràpia, treball social...) des d’una visió biopsicosocial,
global i integradora de la persona, incloent el seu entorn familiar i social, per
augmentar la qualitat, l’eficàcia de l’atenció i l’optimització dels recursos que
s’ofereixen per aconseguir el seu màxim desenvolupament personal i la seva
integració social.

Per exemple, davant d’un usuari amb pèrdues auditives és important conèixer la
valoració realitzada per l’audioprotesista i/o l’otorrinolaringòleg. Davant d’un
greu trastorn de llenguatge, la coordinació amb el psicòleg permet saber la seva
impressió sobre el nivell de desenvolupament en què es troba l’usuari i compartir
impressions sobre els aspectes comunicacionals i relacionals.

El treball en xarxa entre els diferents professionals dels àmbits de la sanitat,
l’educació i els serveis socials ofereix una atenció integral a la persona a
partir d’un treball comú coordinat per unificar els esforços en la prevenció,
la detecció i l’atenció de les necessitats dels usuaris.

La interdisciplinarietat i la coordinació de diferents professionals afavoreix aspec-
tes com:

• Definir objectius de treball comuns.

• Acordar uns criteris comuns d’actuació.
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• Establir uns bons canals de comunicació fluids, així com un llenguatge comú
entendible per a tots els professionals.

• Compartir la informació.

• Adquirir coneixements de disciplines relacionades i que incorporem a la
nostra practica diària.

• Prendre decisions conjuntes i arribar a plans d’actuació comuns.

• Enfortir els lligams entre professionals de diferents àmbits.

• Respectar el treball realitzat per la resta de professionals.

• Delimitar les competències per evitar confusions, intrusisme professional o
solapaments d’intervencions.

• Molts altres aspectes que es tradueixen en un enriquiment global tant dels
professionals com de la persona i la seva família.

Pel contrari, una manca de coordinació entre professionals provoca discordàncies
a l’hora de complir amb els objectius establerts, implica un mal seguiment i
coordinació que acaba afectant en la correcta evolució de l’usuari, provocant un
retrocés en tot el treball realitzat amb aquella persona.

Per tal de poder facilitar una correcta coordinació entre els diversos
professionals hi ha les reunions d’equip que permeten delimitar les tasques
a portar a terme per cadascun dels professionals, donar a conèixer a la
resta de professionals la feina feta amb l’usuari i en què es poden ajudar
mutuament.

Exemple d’una manca de coordinació entre professionals de l’àmbit sociosanitari

En Miquel, un home de 53 anys amb malaltia mental i diversitat funcional intel·lectual, viu
en un pis tutelat amb d’altres companys. L’equip de professionals que fa el seguiment dels
usuaris del pis ha detectat un canvi en la seva actitud des de fa unes setmanes però no
saben quin és l’orígen. Desprès d’exposar-ho en una reunió d’equip es va decidir que
cadascun dels professionals tindria present aquest fet, i tot i que en Miguel, es mostra
tancat a parlar del tema intenten esbrinar la font del canvi d’actitud.

La tècnica va deduir que els conflictes de convivència s’havien iniciat arran que en Miquel
rebès menys visites per part de la seva germana. Així que va decidir trucar-la i parlar-ne
amb ella sobre aquest fet. Al fer-ho, la germana es va sentir presionada i desconfiada del
servei ofert per l’equip de professionals. Feia un parell de dies que l’assistent social havia
tingut una entrevista amb ella, on havien parlat dels problemes econòmics que en aquest
moment estava tenint la seva família que generaven tensions familiars i havia provocat una
reducció de les visites a en Miquel amb la intenció de no preocupar-ho.

El fet de no traspasar i compartir la informació, així com prendre decisions de forma
unilateral per part de la tècnica i l’assistent social, mostra una manca de coordinació entre
professionals. En aquest cas, les conseqüències van ser un deteriorament de la relació
entre l’equip i el familiar més proper a l’usuari que no van permetre realitzar un treball
conjunt i vetllar per l’estabilitat d’en Miquel.
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3.4.1 Transmissió de la informació per part dels professionals

Traspassar correctament la informació entre els diversos professionals que treba-
llen amb els usuaris és un aspecte clau en una bona coordinació. Per fer-ho, com
a professionals haurem de dissenyar i implementar uns circuits d’informació i
comunicació interns per tal de garantir i millorar les atencions als usuaris. I
alhora, serà de vital importància evitar els problemes de coordinació, d’eficàcia i
d’eficiència en el desenvolupament de les nostres tasques.

Part de l’èxit de la intervenció rau en
la realització d’una bona coordinació
entre professionals. Font: mi Wiki
Books (Flickr)

A vegades hi ha elements que poden arribar a distorsionar els missatges i
comunicacions que s’han de transmetre entre professionals. Alguns dels elements
distorsionadors que dificultan que la comunicació flueixi de manera satisfactòria
són:

• Volum de l’equip de treball. Quan es treballa en grups formats per
molts professionals pot ser que la informació no arriba de la mateixa forma
a tots els membres del grup, provocant que molts professionals acabin
desmotivant-se i deixant de participar en les reunions planificades. Per
aquest motiu sempre es recomana que els equips de treball siguin petits, ja
que això genera més cohesió entre tots els professionals involucrats i facilita
la participació activa de tots els assistents i major fluïdesa en la comunicació
i presa de decisions.

• Inseguretats. A vegades hi ha professionals que tenen temor o por d’algun
altre membre de l’equip de treball perquè desestima les seves aportacions o,
pel contrari, ni tan sols les té en compte. Aquest fet provoca obstacules
i que hi hagi professionals que omiteixen la seva informació per por de
les replesalies dels altres. Aquestes inseguretats provoquen que l’equip no
estigui prou cohesionat i que els professionals no se sentin part del equip.

• Desvinculació amb l’objectiu. Quan la resta de professionals no veuen
clar l’objectiu a assolir o no el senten com a propi, provoca que hi hagi
malentesos i que les tasques no estiguin gens coordinades.

• Missatges subjectius. Cal fer servir una llenguatge precís i entenedor.
Si els professionals fan servir un llenguatge imprecís o valoracions molt
subjectives, s’acaba confonent la resta de membres de l’equip de treball.

El traspàs de la informació entre els diversos professionals sociosanitaris
és una activitat complexa que porta implícita la transferència de la
responsabilitat de l’atenció de l’usuari. Si aquesta informació no es traspassa
correctament, es poden generar problemes vinculats a la seguretat de
l’usuari, per pèrdua o per una incorrecta interpretació de la informació.

És imprescindible establir els canals oportuns de comunicació per dialogar i
valorar les evolucions i els pronòstics de l’usuari. A l’hora de desenvolupar les
comunicacions, hi ha dos processos o canals de transmissió de la informació:
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• Per vies formals: els canals de transmissió de la informació formal es
caracteritzen per ser processos estandarditzats, regulats per uns protocols
escrits en què s’identifica el destinatari, el remitent, els continguts... Són
canals molt adients quan es volen tractar temes delicats o es volen agilitzar
els processos.

• Per vies informals: els canals de transmissió de la informació informals fan
referència a l’intercanvi d’informació que es realitza de manera verbal i de
la qual no es fa un registre a nivell documental.

Exemple de comunicació formal i informal

En Jordi treballa en una residència dirigida a gent gran i habitualment fa el torn de tarda. De
forma diària en Jordi llegeix els registres i protocolos dels serveis donats pels professionals
al matí, així com les d’incidències que han tingut lloc amb els usuaris del centre.

Avui durant els quinze minuts que coincideixen els tècnics del torn de matí i el torn de la
tarda l’Agnès li ha volgut explicar amb més detall i de forma personalitzada un incident que
va ocòrrer al matí amb un dels usuaris.

La lectura dels registres correspon a una via formal de traspàs d’informació i la conversa
amb la companya del torn del matí exemplifica la comunicació per la via informal.

Els professionals han de ser capaços de recopilar el màxim d’informació
dels usuaris per tal de poder-la transmetre a l’equip interdisciplinari de forma
correcta, objectiva, clara i efectiva.

Per tal que els equips de treball funcionin de manera coordinada i eficient, aquests
han de posar en pràctica una sèrie de tècniques de treball. Una de les principals
tècniques de treball són les reunions. Per tal que les reunions siguin efectives, és
necessari que es portin a terme de manera periòdica.

Les reunions són els processos de coordinació més importants dels equips
de treball, ja que ajuden a debatre, facilitar la interacció entre diversos
professionals i posar en comú els diversos punts de vista.

Els tipus de reunions més comunes en els àmbits institucionals són:

1. Reunions informatives. S’encarreguen de traspassar informació per tal que
tots els professionals siguin coneixedors de l’evolució i de la intervenció
en cada cas. També serveixen per informar sobre nous suports tècnics,
subvencions, etc.

2. Reunions formatives. Tenen com a finalitat formar en aspectes rellevants
als diversos membres de l’equip de treball. Es tracta de reunions que
pretenen aportar nous coneixements i experiències vitals pel dia a dia amb
els usuaris.

3. Reunions de valoració, de seguiment i de presa de decisions. Són les
reunions més rellevants i les que habitualment es porten a la pràctica en
l’entorn laboral. Es tracta de reunions setmanals en les que s’analitzen
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En alguns casos no es
compta amb el suport o la
possibilitat de tenir contacte
amb familiars de l’usuari.

en profunditat l’atenció personalitzada de cadascun dels usuaris de l’àmbit
institucional en el qual estan inscrits. Es parla de la seva evolució, dels seus
resultats i de les modificacions en les activitats, entre d’altres aspectes.

Exemple de reunió de coordinació

L’Arlet és una tècnica en atenció a persones en situació de dependència que actualment
treballa a la residència Polmuntany de Tarragona. Allà atèn la Maite, una senyora de 80
anys que fa més de deu anys que viu a la residència i necessita suport per realitzar algunes
de les activitats de la vida diària.

L’equip s’ha reunit per fer el seguiment de la intervenció amb la Maite i valorar els objectius
estipulats al pla individualitzat. A la reunió hi assisteix la treballadora social, l’integrador
social, la metgessa i l’Arlet com a TAPSD.

• La metgessa comparteix informació relativa a la medicació que ha de prendre la usuària,
l’horari de la ingesta i la quantitat setmanal, ja que s’han produït alguns canvis i es vol valorar
l’evolució.

• L’integrador social exposa que aquesta setmana hi haurà diversos tallers intergeneracionals
amb usuaris del barri i valora molt positivament que la Maite s’hagi ofert com a voluntària, tot
i que li ha semblat estrany.

• L’Arlet, tècnica en atenció a persones en situació de dependència, comenta que fa unes
setmanes que el seu estat d’ànim era més aviat trist i estava desmotivada, però just fa uns
dies ha millorat bastant i coincideix amb la visió de la integradora.

• La treballadora social que coordina la reunió comenta que es fa necessari que entre tots
acabin d’omplir el PAI de la usuària en relació amb els productes de suport necessàris per
fomentar la seva autonomia personal.

3.5 Importància de la coordinació amb la família

Una de les principals competències del tècnic en dependència es saber actuar
i traspassar la informació de l’usuari als seus familiars. El contacte amb els
familiars de la persona atesa és serà constant. Cal saber en tot moment com actuar
de manera apropiada.

En funció de l’àmbit de treball del professional i de l’edat de l’usuari, el contacte
i la implicació en la intervenció dels familiars serà diferent. Generalment, per
exemple, els familiars d’un usuari que hi conviuen tenen una relació propera i es
coordinen més amb el tècnic que no pas els familiars d’una persona que visqui en
una residència i a qui visitin de forma esporàdica.

Són diverses les accions que el tècnic pot portar a terme amb els familiars segons
cada situació:

• Fer-los membres actius i responsables d’algunes tasques del pla d’atenció
individualitzada o pla de treball establert.

• Dotar-los d’eines i recursos per ajudar l’usuari.
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• Afavorir informació específica sobre les característiques de la malaltia o
situació de l’usuari.

• Acompanyar emocionalment als familiars davant una situació complexa.

• Escoltar i resoldre els dubtes dels familiars.

• Informar de l’estat i evolució de l’usuari.

• Potenciar la comunicació entre els familiars i l’usuari.

Els familiars poden tenir un paper
cabdal en la intervenció amb una

persona i fomentar l’intercanvi
d’informació amb ells resulta

essencial. Font: Agustín Hernández
(Flickr)

Moltes vegades algun dels familiars està intranquil o preocupat per l’estat de salut
del seu familiar. L’objectiu del tècnic va encaminat a aconseguir tranquil·litzar la
família, fer-la coneixedora en tot moment de l’estat de salut físic i psíquic del seu
familiar. Cal informar els familiars del tipus de tasques que es treballaran per tal
que puguin implementar-les amb el seu familiar. Es tracta d’informar de tots els
passos amb el seu familiar. Per fer-ho, cal ser partícip de la sensibilitat i l’empatia a
l’hora de traspassar la informació. Recordeu que ser empàtics implica saber posar-
se en el lloc dels familiars i mostrar comprensió davant de la seva preocupació.
S’ha d’intentar no fer-los sentir que la seva actitud no és l’apropiada.

Exemple de transmissió d’informació

Com a treballadors en una residència que atèn a persones amb diversitat funcional de tipus
intel·lectual, rebeu a la família de la Paula, molt amoïnada pel seu estat. Com cada dimarts
us asseieu amb ells i els informeu de com ha estat la seva adaptació al centre, com s’està
relacionant amb d’altres usuaris de la residència, quines preferències té a l’hora de dinar
així com altres aspectes d’interés i de certa rellevància per a la família.

D’aquesta manera, aconseguiu que la família es quedi molt més tranquil·la atès que es
troba informada de la vida i estat de la Paula al centre.

La comunicació amb la família de la persona s’ha de mantenir i cuidar des
del començament de la intervenció.

Per tal de mantenir una comunicació adequada entre tècnic i família és necessari:

• Crear un vincle de confiança amb la família.

• Mostrar una actitud respectuosa i acollidora davant els neguits dels famili-
ars.

• Comptar amb un espai apropiat per poder realitzar l’intercanvi d’informa-
ció.

• Emprar un vocabulari adaptat i flexible a les possibilitats comprensives de
la família.

• Repetir la informació tantes vegades com sigui necessari.

• Assegurar-se que tant la família com l’usuari no tenen dubtes sobre la
informació tractada.

• Donar la informació de manera pausada i sense pressa, amb total precisió i
sense ambigüitats.
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Introducció

L’organització i ambientació de l’entorn és un altre dels aspectes que el professio-
nal de l’atenció psicosocial cal que tingui present. És clara la relació directa que
existeix entre les característiques de l’ambient i l’estat de la persona. Per aquest
motiu l’ambient representa un element més de la intervenció professional.

La creació d’un ambient tranquil, ordenat, confortable i segur serà l’objectiu
prioritari de la intervenció en l’ambient. L’eina emprada és la reestructuració
ambiental, que pretén realitzar modificacions en l’entorn físic de les persones
per tal que serveixi de suport, tot mantenint les mesures de convivència i seguretat
necessàries per facilitar tant la vida quotidiana dels usuaris com dels professionals.

En l’únic apartat de la unitat, “Organització i ambientació de l’entorn d’inter-
venció per al desenvolupament de l’autonomia personal i social”, s’analitzen les
principals accions a desenvolupar pels professionals en relació amb la reestruc-
turació ambiental. D’altra banda, aprendreu les mesures per afavorir l’ambient
i l’autonomia personal: les condicions ambientals i la decoració. El concepte
d’accesibilitat així com les mesures de seguretat bàsiques per evitar el risc
d’accidents, tant al domicili com en entorns institucionalitzats, tanquen l’apartat.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les necessitats d’autonomia per-
sonal de les persones en situació de dependència amb les característiques de la
institució o el domicili.

• Identifica les característiques organitzatives i funcionals de la institució o el
domicili que incideixen en la situació psicosocial de les persones en situació
de dependència.

• Respecta les orientacions rebudes, les necessitats i característiques de les
persones, els seus costums i gustos, així com les normes de seguretat i
higiene en el manteniment dels espais i el mobiliari.

• Decora els espais adaptant-los a les necessitats de la persona en situació
de dependència, així com al calendari, a l’entorn cultural i al programa
d’activitats de la institució.

• Confecciona els elements de senyalització i simbolització per organitzar els
materials i estris d’una aula taller o un domicili.

• Justifica els avantatges d’organitzar l’espai de cara a la millora de la qualitat
de vida de les persones en situació de dependència.

• Mostra iniciativa en l’organització de l’espai d’intervenció dins de la
institució i del domicili.
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1. Organització i ambientació de l’entorn d’intervenció per al
desenvolupament de l’autonomia personal i social

Habitualment les persones vivim en ambients que hem anat creant segons els
gustos, les necessitats, el propi criteri o les preferències personals. En canvi, hi ha
molts altres espais on l’ambientació ja es troba determinada i on no s’han tingut
en compte les preferències o necessitats personals.

L’entorn és un espai on les persones es desenvolupen en contacte amb altres
persones i altres infraestructures, objectes i cultures que ens envolten.

L’ambientació és la col·locació i distribució en un espai concret
dels elements primordials per aconseguir l’espai desitjat partint de les
expectatives i les necessitats individuals de cadascun dels individus que
configuren una societat.

L’ambientació d’un espai està formada per diversos components físics que arriben
a influir de manera positiva o negativa en l’estat dels usuaris que hi conviuen a
diari, tant la seva autonomia, les seves capacitats o el seu nivell de motivació. Els
principals elements que engloben aquesta ambientació són els següents:

• Elements arquitectònics que configuren l’espai.

• Distribució de les diverses habitacions o estances.

• Distribució del mobiliari, així com la seva ubicació,

Els professionals han de treballar per tal que els espais siguin:

• Accessibles per a qualsevol persona amb independència de les seves caracte-
rístiques, assegurant un desplaçament autònom per les diferentes estances.

• Segurs, que possibilitin el desplaçament i la realització de les AVD sense
dificultats.

• Motivadors, que fomentin i ajudin a estimular tant la participació com la
interació amb d’altres persones.

• Agradables, perquè siguin espais amb unes condicions òptimes pel que fa
a la il·luminació, temperatura, acústica i calidesa.

• Personalitzats. Sempre que es pugui, cal fugir de la decoració uniforme
i partir de la participació i l’opinió dels usuaris per crear una decoració
pròpia.



Atenció i suport psicosocial 10
Organització i ambientació de l’entorn d’intervenció per al

desenvolupament de l’autonomia personal i social

1.1 Importància de l’ambient en la intervenció amb persones
dependents

Actualment, existeix una branca de la psicologia que té per objecte d’estudi la
interacció entre les persones i el seu entorn. Aquesta interacció es troba enmarcada
dins d’un context social en el qual estan immerses les persones. Aquesta ciència
és la psicologia ambiental.

En el disseny arquitectònic es té molt present l’efecte que els espais provoquen
en les persones. Es cerquen entorns que promoguin determinades conductes, com
per exemple entorns que ajudin a augmentar el rendiment o a estar més motivats
o relaxats, entre d’altres aspectes.

La psicologia ambiental pretén analitzar els factors psicològics que afecten les
persones per la seva interacció amb el medi físic que les envolta. El fet de crear
espais agradables no només està relacionat amb el disseny, la distribució i la
ubicació dels materials escollits, sinó també amb altres aspectes com per exemple
els colors, les olors i la il·luminació d’aquests espais.

Feng Shui

Des de fa ja molts segles a la Xina va aparèixer un corrent anomenat feng shui que
s’encarrega d’estudiar l’energia (chi) amb la finalitat d’aconseguir espais que tinguin una
influència més positiva vers les persones que hi conviuen. Es tracta d’anar canviant la
disposició dels elements que configuren les llars, tant afegint o traient, per tal de millorar
l’energia de l’espai.

Podeu ampliar la informació sobre el feng shui en la pàgina web www.fengshui-mundo.com.

És clara la relació directa que existeix entre les característiques de l’ambient i
l’estat de la persona. Per aquest motiu, l’ambient representa un element més de la
intervenció professional. L’espai en què convivim les persones exerceix una gran
influència sobre nosaltres, ja que un mateix espai ens pot subministrar energia o
treure’ns-la en funció de les seves característiques.

A l’accedir a un espai, en funció de com estigui tindrà un efecte en la persona.
Per exemple, habitualment els espais desendreçats generen nerviosisme, en un
espai on sentim fred ens sentim més incòmodes i amb dificultats per concentrar-
nos, un espai sorollós fomenta la desconcentració i el malestar impossibilitant que
s’estableixi una comunicació fluida entre les persones, entre d’altres. Si per a
qualsevol persona aquests elements són importants, encara ho són més per a les
persones dependents, que són vulnerables a aquestes situacions.

La creació d’un ambient tranquil, ordenat, confortable i segur serà
l’objectiu prioritari de la intervenció en l’ambient.
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1.1.1 Reestructuració ambiental

Tenint en compte la clara influència que pot tenir l’ambient en la persona, aquest
és un element que forma part de la intervenció psicosocial i té per objectiu afavorir
l’autonomia de la persona i la millora de la seva qualitat de vida.

La reestructuració ambiental està conformada per un seguit d’estratègies des-
tinades a afavorir el desenvolupament de les activitats de la vida diària per part
d’una persona dependent i a promoure la seva capacitat funcional.

La reestructuració ambiental pretén realitzar modificacions en l’entorn
físic de les persones per tal que serveixi de suport, tot mantenint les mesures
de convivència i seguretat necessàries per facilitar tant la vida quotidiana
dels usuaris com dels professionals.

La intervenció sobre l’ambient està destinada a:

1. Prevenir el risc d’accidents. Generar entorns segurs redueix les proba-
bilitats de patir certs accidents, com poden ser caigudes, cremades, etc.
Això augmenta les probabilitats de participació en les activitats per part de
l’usuari.

2. Augmentar el benestar de les persones amb dependència, pel que fa a
comoditat, intimitat i accessibilitat, entre d’altres aspectes.

3. Prevenir conductes negatives. El fet que les persones que presenten
dependència es puguin desplaçar o conviure en espais i amb elements
coneguts ajuda a no sentir-se desorientades, confuses o preocupades per
saber on es troben en realitat. Si se senten segures, saben que controlen la
situació i l’espai en el qual es troben, serà més difícil que es comportin de
manera agressiva o agitada o que arribin a deambular.

4. Potenciar l’estabilitat emocional. El fet de realitzar petites modificacions
en l’ambient contribueix en gran mesura a la tranquil·litat de la persona, que
no se senti preocupada o angoixada. Això provoca que tant la seva motivació
com la seva autoestima augmentin.

5. Optimitzar les capacitats funcionals de les persones amb dependència.
El fet d’adaptar l’entorn facilita a les persones que presenten certs deterio-
raments cognitius que continuïn treballant les seves habilitats, que en altres
condicions tendirien a desaparèixer.

6. Afavorir la realització de les activitats de la vida diària, provocant que
la persona amb dependència es desenvolupi amb total llibertat i autonomia.
Una llar, una residència o un centre de dia organitzats en funció de les
capacitats físiques i cognitives dels seus usuaris faciliten que puguin portar
a terme les AVD per si mateixos, amb la qual cosa es continua potenciant la
seva autonomia personal.
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Les principals accions a desenvolupar dins la reestructuració ambiental són les
següents:

• Organitzar l’espai on viu la persona.

• Adequar les condicions ambientals.

• Incorporar l’ús de materials de suport en el disseny dels espais.

La intervenció es realitzarà tant en ambients institucionalitzats (centres residenci-
als, centres de dia, pisos tutelats...) com en el propi domicili dels usuaris, dins el
servei d’atenció a domicili.

1.2 Mesures per afavorir l’ambient i l’autonomia personal

Entre les estratègies i els elements sobre els quals l’equip de professionals pot
incidir en relació amb l’espai, cal destacar els següents:

• Condicions ambientals

• Decoració de l’espai

1.2.1 Condicions ambientals

A l’hora d’intervenir sobre les condicions ambientals, ja sigui en l’entorn instituci-
onalitzat com en el domicili de l’usuari, el professional té en compte els següents
aspectes bàsics: l’ordre, la temperatura, la neteja de l’ambient, la il·luminació i
l’aïllament acústic.

Ordre i neteja

Mantenir l’ordre en un espai aporta tranquil·litat i serenor a l’usuari, atès que sap
què es pot trobar en aquest espai. En canvi, un ambient desordenat pot generar un
sentiment d’intranquil·litat i poc control sobre l’ambient.

Les tasques principals en aquest sentit són les següents:

• Mantenir nets els espais comuns i les diverses habitacions. Evitar en tot
moment que s’acumuli brutícia, sobretot pols.

• Ubicar els objectes sempre al seu lloc corresponent. Això millora l’ordre i
facilita que l’usuari els pugui trobar.

• Ubicar els mobles de manera que es generin espais agradables, tranquils i
de fàcil accés.
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Quan els espais són compartits per més d’una persona, mantenir l’ordre encara
es fa més important. Per aquest motiu s’incideix en l’adquisició d’hàbits que
fomentin que els espais estiguin endreçats (guardar un joc al seu lloc, ubicar la
roba dins de l’armari, etc.)

Temperatura

De forma general es pot afirmar que la temperatura ideal ha d’estar al voltant dels
22°C-24°C en gairebé totes les estances durant el dia, i a la nit la temperatura
òptima se situa entre els 18°C-20°C.

Alguns dels aspectes a considerar són els següents:

• Mantenir una temperatura uniforme en els diferents espais per evitar canvis
bruscos.

• Ajustar la temperatura a les necessitats de la persona tenint present que
poden ser diferents a les pròpies. L’acció genera calor. És molt probable
que alguns dels usuaris amb dificultats de moviment restin moltes hores
asseguts, això habitualment els fa baixar la temperatura.

• Evitar que els usuaris se situin en llocs on hi hagi corrent d’aire.

• Assegurar la disposició d’equips adequats per regular la temperatura (radi-
adors i aparells d’aire condicionat).

En relació amb el nivell d’humitat relativa, en totes les estances ha d’estar al
voltant del 30-70%.

Neteja de l’ambient

Per mantenir l’ambient net és necesari ventilar a diari les diverses estances. El
fet de ventilar ajuda a renovar l’aire, evitant així la concentració dels gèrmens, i a
eliminar les males olors.

Les olors afecten el benestar de la persona i, encara que no d’igual manera, l’estat
anímic i emocional:

• Cítrics: el seu aroma redueix l’estrès, fomenta la creativitat

• Menta: aliada de la concentració i els pensaments lògics

• Lavanda: afavoreix la relaxació, suavitza el nerviosisme i l’estrès

• Gerani: refresca l’ambient, ajuda a millorar l’estat d’ànim, combat la
depressió

• Flors blanques: útils per combatre l’ansietat i l’estrès

• Camamil·la: relaxa, ja que és un afavoridor del descans reparador

Per tal de regular les olors, cal tenir present les següents accions:
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Les persones grans
tendeixen a estar-se a casa

seva amb molt poca
il·luminació, en ocasions

amb l’objectiu de reduir al
màxim el consum energètic.

• Incorporació de flors: les flors naturals no només contribueixen a generar
una bona olor sinó que formen part de la decoració i creen un ambient fresc,
viu i agradable.

• Ús d’ambientadors naturals, com els olis essencials (lavanda, cítrics, etc.),
la fruita seca (taronja, llimona...) i les flors seques, entre d’altres. Són
una opció per mantenir una olor agradable a les diverses estances. Els
ambientadors artificials poden contenir productes químics als quals siguin
sensibles els usuaris.

• Neteja periòdica de les cortines, coixins i tapisseries contribueix a un
ambient fresc a la sala d’estar i/o menjador, tant del domicili com de l’entorn
residencial.

S’han de vigilar totes les zones més humides de la casa, de la residència o
del centre de dia, atès que són les més propenses a acumular males olors.
Les principals zones són lavabos i cuines.

Il·luminació

Cal assegurar que totes les estances que fa servir l’usuari disposen de la
il·luminació adequada i suficient a les característiques de l’estança i/o de l’activitat
a realitzar. Com a professionals cal intentar que les persones se es situin en espais
on hi hagi un excel·lent confort visual. Per aconseguir-ho cal buscar i mantenir un
equilibri entre la quantitat, la qualitat i l’estabilitat de la llum que es necessita per
il·luminar aquell espai.

Al racó destinat a la lectura és
fonamental ubicar-hi un punt de llum.

Font: Arcadividal (Flickr)

Una il·luminació apropiada ajuda a mantenir un benestar físic i mental,
mentre que una il·luminació inapropiada pot arribar a ocasionar fatiga ocular,
mals de cap, estrès, alteracions musculars, esgotament, desmotivació i fins i
tot accidents, com per exemple caigudes.

Cal tenir presents els següents aspectes:

• Considerar el nivell d’il·luminació en funció de l’espai on es desenvolupi la
tasca professional i on es moguin els usuaris.

• Aprofitar sempre que sigui possible la llum natural, ja que aporta una
sensació de benestar major que la llum artificial.

• En relació amb la il·luminació artificial, emprar bombetes, fluorescents o
làmpades de baix consum i triar entre llum càlida i llum blanca (cuina, bany)
segons l’espai.

• Contemplar sistemes que garanteixin un ús fàcil a l’hora d’accionar-los
(interruptors adequats).

• Evitar els reflexos, els parpelleigs i l’absència de contrastos excessius.
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Contaminació acústica

Increment significatiu dels
nivells acústics del medi. És un
dels factors importants de
deteriorament de la qualitat
ambiental del territori.

• Planificar una correcta orientació de la il·luminació. La llum sempre ha de
dirigir-se als objectes o materials, mai directament vers les persones.

Aïllament acústic

El so té efectes sobre les persones i és un altre element a regular. El soroll és
un agent físic, desagradable i no desitjat que pot afectar en la qualitat de vida de
les persones, i provocar problemes de salut com trastorns del son, fatiga, estrès,
irritabilitat, mal de cap, problemes de concentració, disminució del rendiment,
dificultat de comunicació i fins i tot pèrdua de la capacitat auditiva.

Un soroll és més o menys molest segons el seu temps de duració, la intensitat, la
freqüència i la sensibilitat de les persones afectades. Per tant, un soroll pot causar
molèsties tot i tenir nivells baixos, simplement pel fet de perdurar en el temps.

Per combatre la contaminació acústica és necessari portar a terme les següents
consignes:

• Preservar el silenci en espais on és important estar tranquils, com la zona de
dormitoris. Cal que estiguin situats allunyats de zones comunes on es pot
generar més soroll.

• Adequar el volum dels reproductors musicals per tal que no destorbin.

• Realitzar tasques de manteniment dels aparells per tal que funcionin correc-
tament, i així evitar sorolls innecessaris.

• En el moment de comprar material nou, tenir en compte el seu nivell sonor
per tal d’escollir el menys molest.

• Durant la nit, ser respectuosos amb el descans de la resta d’usuaris.

• En la mesura del possible, emprar finestres amb doble vidre per evitar que
entrin els sorolls de l’exterior.

1.2.2 Decoració de l’espai

Una de les activitats a desenvolupar pels professionals dels centres residencials és
tenir cura de la decoració de l’espai. Els centres residencials representen la llar
dels usuaris, i per aquest motiu és important que es puguin sentir com a casa. Cal
fugir dels ambients freds, que poden recordar a un hospital, i afegir elements que
aportin calidesa i proximitat als espais.

Comptar amb la participació dels usuaris en la decoració de l’espai representa
un element de gran valor, no només pels beneficis personals que poden obtenir
directament del desenvolupament de l’activitat, sinó pels efectes positius de
conviure en un espai amb una decoració personalitzada.

Algunes de les accions a portar a terme en aquest sentit són les següents:
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• Programar tallers on desenvolupar elements decoratius que posteriorment
passin a formar part de l’espai residencial en les activitats d’oci progra-
mades als centres residencials. Destaquen la creació de quadres, murals,
cistelles, flors, tapissos brodats, etc.

• Dissenyar elements decoratius vinculats als canvis d’estació i festes tradici-
onals, com la castanyada o carnestoltes.

• Afavorir el reciclatge i el canvi d’aspecte d’elements decoratius del domicili
de l’usuari amb els quals no se senti a gust.

• Promoure l’intercanvi i la venda de segona mà d’aquells objectes decoratius
propis.

Les garlandes aporten calidesa a
l’espai i permeten moltes variacions,

per adaptar-se a les possibilitats dels
usuaris. Font: micoucou (Flickr)

Participar en la decoració de l’espai, ja sigui en una residència o al domicili,
afavoreix el sentiment de pertinença de l’usuari a aquell espai.

Els espais comuns dels centres on poden assistir i residir els usuaris, cal que per
una banda potenciïn la seva socialització, i d’altra banda, tinguin present el desig
de realitzar activitats individuals.

Alguns dels aspectes a tenir presents són els següents:

• Disposar butaques i sofàs al voltant de les taules centrals.

• Escollir preferiblement taules rodones per potenciar la comunicació entre
usuaris.

• Ubicar sofàs i butaques de forma independent de la resta per facilitar les
activitats individuals, així com altres d’agrupats per facilitar la conversa en
petit grup.

• Si hi ha zones enjardinades, comptar amb bancs per facilitar el descans.

• Comptar amb espais còmodes i íntims per rebre la visita de familiars.

• Ubicar elements decoratius que ajudin a sentir-se l’espai com a propi, ja
siguin triats i/o elaborats pels propis usuaris.

• Incorporar elements que aportin calidesa als espais: quadres, fotografies,
etc.

Col·locar fotografies, dibuixos propis
o obsequis a l’habitació personalitza

l’espai. Font: Fundació Aspace
(Flickr)

Per altra banda, l’habitació de l’usuari a la residència ha d’estar adaptada a
les seves necessitats tant físiques com psicològiques. En l’àmbit residencial
l’habitació representa el seu espai íntim i personal, i el més proper a casa seva.
Per ajudar l’usuari a decorar aquest espai és important tenir presents les premisses
següents:

• Sempre que sigui possible, decorar l’habitació amb algun moble de la seva
llar o bé altres complements, com cortines o coixins.
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Cromoteràpia

Tècnica terapèutica que vol
aconseguir canvis emocionals en
les persones a través de l’ús dels
diversos colors. També se la pot
conèixer com a teràpia del
color.

• Disposar de fotografies (pròpies o familiars) afavoreix el manteniment dels
records i redueix el sentiment de solitud.

• És important que l’habitació compti amb una butaca on l’usuari pugui
descansar o rebre visites.

• Garantir un espai mínim a l’habitació és indispensable per tenir amplitud i
perquè l’usuari s’hi senti còmode.

• La roba de l’usuari ha d’estar degudament col·locada dins un armari i
marcada amb el seu nom per evitar confusions amb altres residents, si es
comparteix habitació.

• Tenir en compte l’alçada del llit i que els mobles que hi hagi al voltant
garanteixin que es puguin portar a terme les diverses transferències sense
cap mena de dificultat. L’altura ideal és quan l’usuari s’hi pot asseure, amb
les cames flexionades formant un angles de 90°.

• Mantenir certa distància entre el llit i les cortines respecte dels radiadors,
per evitar incendis.

• Evitar l’ús de catifes que puguin provocar caigudes.

• Posar interruptors d’un material reflectant o lluminós per localitzar-los
correctament durant la nit, i situar-los a l’entrada de les estances.

A les residències de vegades les habitacions són compartides. En aquest
cas cal garantir que ambdós residents es respecten l’espai i disposen d’un
cert grau de personalització i intimitat.

El paper dels colors

Cal destacar la influència que provoquen en les persones els colors dels espais
que fem servir de forma habitual. Per una banda, exerceixen un efecte en l’estat
d’ànim i la motivació i, per altra banda, són un element que pot contribuir a la
millora de les condicions ambientals així com a la prevenció d’accidents, ja que
fer servir un color diferent pot ajudar a identificar l’accés a determinats espais (per
exemple, les escales).

Pel que fa a la decoració és important tenir present la tria del color de les parets
en funció de la funcionalitat de l’espai, diferenciant entre espais destinats a fer
activitats més tranquil·les, com el dormitori o la sala de la televisió d’un centre
residencial, i espais que promoguin l’activitat i la socialització, com pot ser el
taller d’un centre ocupacional o el vestíbul d’un centre de dia.

Els efectes psicològics dels colors en l’estat anímic de les persones es
van començar a estudiar a partir del segle XVIII, i actualment diverses
disciplines continuen estudiant la influència que generen en l’estat anímic
de les persones.
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Es considera el dibuix com
el llenguatge gràfic

universal. Ha estat utilitzat
per la humanitat per

transmetre idees, projectes
i, en un sentit més ampli, les
seves idees, els costums i la

cultura.

Al llibre El gran libro del color (1982) de Varley es menciona la importància dels
colors en la psicologia humana. El vermell i el taronja són considerats colors
força estimuladors de les emocions i dels sentiments de les persones. En canvi,
el verd i el blau són colors molt apropiats per afavorir la relaxació i l’equilibri
emocional. El blanc ajuda a mantenir un cert ordre i neteja, mentre que el negre
fomenta els estats depressius.

Els colors freds aporten serenor i
tranquil·litat. Font: Aspace (Flickr)

Vegeu a taula 1.1 la relació entre els diferents colors i les emocions que poden
provocar en les persones:

Taula 1.1. Emocions relacionades amb l’ús dels colors

Colors Emocions

Blau S’usa en casos d’estrès, nerviosisme, insomni i irritabilitat. Fomenta la relaxació i
dona harmonia, fidelitat, seriositat i practicitat.

Vermell És estimulador de l’adrenalina, ajuda a augmentar la pressió arterial. Combat els
pensaments negatius i dona més energia. Fomenta l’alegria, la força, la passió,
l’erotisme i la sexualitat, però també provoca irritabilitat, nerviosisme i impaciència.

Groc És un gran estimulador de l’atenció i l’aprenentatge, ja que millora els reflexos i la
concentració. Amés, fomenta l’amabilitat i l’optimisme. Però també desenvolupa la
gelosia, la mentida i l’enveja.

Verd Relaxa i refresca. Tendeix a produir alegria, calma, seguretat, confiança, esperança,
harmonia i equilibri. És molt útil per a aquelles persones que són molt nervioses.

Blanc Representa la llum i aporta vitalitat.

Gris És el color de la prudència i el compromís. Està vinculat a l’avorriment i els
pensaments conservadors. Es fa servir en situacions en què les persones necessiten
estar calmades.

Violeta Ajuda a combatre l’insomni ja que tendeix a relaxar.

Taronja Influeix a l’hora de sociabilitzar-se i sentir-se acollit.

Magenta Fomenta l’amabilitat, l’amor i la compassió.

Exemple de la utilització dels colors en les diverses estances

Les habitacions d’un centre residencial solen estar pintades en colors freds, com el blau
i el verd, o bé en colors neutres, com el blanc, per potenciar la serenor i tranquil·litat. A
les sales i els espais comuns se solen fer servir colors càlids, ataronjats o rosats, que
incentiven l’activitat i la relació entre usuaris.

Principals tècniques d’expressió graficoplàstica

Per portar a terme les activitats destinades a elaborar elements decoratius amb
els usuaris, ja sigui al domicili o en l’àmbit institucional, són de gran utilitat les
tècniques d’expressió graficoplàstica. Aquestes tècniques permeten als usuaris
expressar-se amb un llenguatge propi i poder transmetre idees o emocions a través
de les seves creacions.

Promoure aquests tipus de tècniques ajuda a:

• Conèixer i valorar els recursos expressius i comunicatius.

• Fomentar la creativitat i la imaginació.

• Potenciar la psicomotricitat fina.
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• Potenciar les diverses capacitat cognitives, entre elles la percepció i l’aten-
ció.

• Millorar les relacions socials.

• Estimular la sociabilització i el llenguatge.

Els tènics han de valorar les possibilitats i característiques dels participants
per tal de fer la tria adequada i oferir els suports necessaris per desenvolupar
amb èxit les activitats. És fonamental evitar les frustacions innecessàries.

Algunes de les tècniques més emprades són les següents:

L’experiència de la creació pròpia és
motivadora i gratificant. Font:
Secretaria de Cultura CDMX (Flickr)

El puntillisme consisteix en fer un
dibuix a partir de punts. Font: Maria
Mutante (Flickr)

Per la gent gran el treball amb vímet
pot comportar alhora l’evocació de
molts records. Font: Bartolome
González (Flickr)

• Collage: consisteix a construir obres plàstiques mitjantçant la unió de peces
o retalls, unificant-les. Habitualment es crea una imatge a partir de petits
fragments, és similar al mosaic. És una de les tècniques més creatives i
senzilles de portar a terme. Per aplicar-la cal fer servir: un suport on aplicar
la tècnica (cartró, paper, llenç, etc.); retalls de revistes, diaris, fulls de colors,
teles diferents, etc.; cola per enganxar, tisores.

• Dibuix: els usuaris poden aprendre a plasmar idees de forma diferent al
llenguatge escrit. El dibuix és una forma d’expressió gràfica que es realitza
sobre un espai pla per mitjà de línies, traços i ombres. Es poden aplicar
suports i material ben diferents: un dibuix a llapis sobre un paper, un dibuix
a ploma sobre una cartulina, un dibuix a carbonet sobre un llenç.

• Modelat: es tracta de la creació manual d’una imatge tridimensional (el
model) de l’objecte real. Es tracta de crear un objecte ideal que reflecteix
certs aspectes d’un objecte real, com una escultura. Els principals materials
que es fan servir per modelar són el fang, la plastilina i l’argila. El modelat
és molt útil per millorar les destreses motrius manuals de les persones.
A més, és una tècnica que permet treballar la paciència i la constància i
afavoreix la relaxació, entre d’altres aspectes.

• Pintura: és la tècnica per excel·lència que ajuda a fomentar la creativitat
de tots els usuaris. Es tracta d’una tècnica que ajuda a treballar diversos
aspectes cognitius i expressius. Per exemple: ordenació espacial, combi-
nació de colors, psicomotricitat fina, atenció i percepció vers als objectes i
coordinació visiomotriu. Els suports i materials que es poden fer servir són
gairebé infinits. A mode d’exemple, la pintura es pot aplicar en suports tan
diferents com el paper, el vidre, la ceràmica i els tèxtils. Permet fer servir
pintures específiques per cadascun dels suports: el llenç i la pintura a l’oli
o bé l’aquarel·la són de les més destacables. Cal no oblidar que per aplicar
la pintura es poden emprar pinzells, així com els dits i objectes quotidians
(bastonets de cotó, tros de patata, etc).

• Treball amb fusta: es tracta d’una tècnica on es treballa la fusta a partir
de tallar-la, polir-la i realitzar diverses construccions. És força recomanable
per a persones amb diversitat funcional intel·lectual o patologies mentals,
ja que ajuda a concentrar-se, evadir-se, sentir-se útil, etc. L’augment de
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l’autoestima, el foment de les interaccions socials i la capacitat de treballar
en equip, si es planteja com una activitat grupal, són altres dels beneficis de
la seva pràctica.

• Costura: consisteix a unir dues o més teles perforant i entrellaçant un fil a
través seu, normalment amb ajuda d’una agulla. Es poden fer servir robes
ben diferents (lones, pells, etc.) així com altres materials flexibles. La
costura és usada principalment per produir roba i articles per a la casa,
com ara cortines, roba de llit, tapisseria i estovalles. Es tracta d’una
tècnica que ajuda els usuaris a entrenar la percepció, a desenvolupar més
habilitats motrius, a concentrar-se, i sobretot a millorar la seva coordinació
i creativitat. En la costura es pot fer referència a d’altres tècniques tèxtils,
com les puntes de coixí, la mitja, el ganxet, el patchwork i el brodat.

• Treball amb vímet: es tracta d’una tècnica molt útil que permet crear
cistelles, diverses beines, tapissos, etc. És una tècnica força emprada amb
persones amb diversitat funcional intel·lectual.

1.3 Accessibilitat i persones amb dificultats en la mobilitat

L’accessibilitat és una condició important per garantir l’autonomia, la no-
discriminació i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

L’accessibilitat universal implica que qualsevol persona pugui disposar
de les infraestructures i els serveis o productes en igualtat de condicions
i utilitzar-los, independentment de la seva condició física, psíquica o
sensorial.

Aquest concepte és aplicable a dues formes bàsiques d’activitat humana: la
mobilitat i la comunicació. Totes dues poden estar subjectes a limitacions a
conseqüència de l’existència de barreres.

Des del punt de vista de l’accessibilitat, qualsevol activitat que desenvolupi una
persona es caracteritza per dos components: el desplaçament i l’ús.

• El desplaçament implica moure’s lliurement per l’entorn sense cap mena
de limitació ni obstacle. Aquest es pot donar de forma horitzonal (desplaçar-
se per passadissos i habitacions, entre d’altres) o de forma vertical (pujant i
baixant escales, rampes, entre d’altres).

• L’ús implica treure profit de tot el que ens envolta. Inclou la preparació,
la situació i el contacte amb l’objecte a utilitzar, i també l’execució de
l’activitat que es vol portar a terme.

Tot i que una persona pugui desplaçar-se per l’interior d’un lavabo amb total
comoditat, per exemple, si no pot rentar-se les mans perquè sota la pica hi ha
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Pla d’accessibilitat

Instrument que identifica i
planifica les actuacions que cal
dur a terme perquè en l’àmbit
d’aplicació del pla s’assoleixin
les condicions d’accessibilitat
establertes per la Llei 13/2014,
del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Targeta d’aparcament

Document vàlid a tota la UE que
dona dret al titular a estacionar el
vehicle amb què es desplaça en
una plaça d’aparcament
reservada per a persones amb
discapacitat entre altres facilitats.

un moble que no li permet arribar a l’aixeta des de la cadira, es tracta d’un espai
no accessible.

Un entorn és accessible quan hi ha un increment de la qualitat de vida i una
major participació social de les persones amb diversitat funcional, la gent gran
o altres persones que temporalment pateixen dificultats per raó de les barreres
arquitectòniques. Suposa, a més, un benefici per al conjunt de la societat, ja que
facilita que tothom pugui gaudir de l’entorn amb total seguretat i comoditat.

El desplaçament també es veu afectat per les barreres arquitectòniques. El fet
que les persones que presenten limitacions en la mobilitat es puguin desplaçar
d’un lloc a un altre amb total autonomia i llibertat les ajuda a augmentar la seva
autoestima i a desenvolupar una percepció més positiva envers la seva vida.

Algunes de les dificultats que es troben en la realització de desplaçaments per
l’entorn proper són les següents:

1. Dificultats de maniobra: limiten la capacitat de la persona a poder accedir
als espais i moure’s-hi.

2. Dificultats per canvi de nivell: vinculades a salvar els desnivells.

3. Dificultats de proximitat: vinculades a la limitació de possibilitar a les
persones poder arribar a determinats objectes.

4. Dificultats de control: conseqüència de la pèrdua de la capacitat per fer
accions o moviments precisos amb les extremitats.

El disseny universal o disseny per a tothom fa referència al disseny
d’entorns, espais, edificis, serveis, mitjans de transport, processos,
productes, aparells, instruments, eines, dispositius i elements anàlegs que
garanteix que, sense que calguin adaptacions, totes les persones hi poden
accedir en la mesura del possible, sense excloure la utilització de mesures de
suport, si calen, per a grups particulars de persones amb diversitat funcional.

Actualment es pot parlar de tres grans grups de població amb necessitats d’acces-
sibilitat:

1. Ambulants: usuaris que presenten dificultats a l’hora de desplaçar-se, ja
sigui amb suports tècnics o sense. Els principals problemes que presenten
són:

• Salvar desnivells o escales.

• Accedir i desplaçar-se per espais estrets.

• Recórrer trajectes llargs sense cap mena de descans.

• Obrir i tancar portes.

• Mantenir l’equilibri.

• Dificultats per asseure’s i aixecar-se.
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• Major risc de patir caigudes.

2. Usuaris en cadira de rodes. Els seus principals problemes són:

• Impossibilitat de superar desnivells aïllats, escales i pendents molt
pronunciades.

• Perill de bolcar en escales.

• Impossibilitat de desplaçar-se per espais molt estrets.

• Necessitat d’espais amplis per poder girar amb la cadira de rodes, obrir
portes, etc.

• Dificultats per accedir a determinats objectes si no es troben al seu
abast.

3. Usuaris sensorials. Destaquen les persones amb discapacitat auditiva i
visual. Les persones amb discapacitat visual presenten dificultats per:

• Detectar obstacles (desnivell, elements aïllats, forats).

• Determinar direccions i realitzar el seguiment d’un itinerari.

• Obtenir informació gràfica (escrits, imatges gràfiques, colors).

• Localitzar objectes (botonadors, tiradors...).

Les persones amb discapacitat auditiva presenten les següents dificultats:

• Sensació d’aïllament respecte a l’espai.

• Limitacions en la captació de senyals o advertències acústiques.

• Problemes per obtenir la informació a partir de senyals acústiques (veu,
alarmes, timbres, etc.).

• Limitacions en la capacitat de relació i intercanvi amb la resta de persones,
provocant un sentiment d’aïllament.

1.3.1 Supressió de barreres arquitectòniques i adaptacions de
l’espai

Els professionals ofereixen suport psicosocial a persones que presenten limitaci-
ons a nivell de mobilitat. Això genera frustració, malestar, desmotivació... El fet
de no poder-se desplaçar, alimentar-se per si mateixos, agafar un transport públic,
entre d’altres situacions, provoca, en alguns casos, problemes emocionals.

Les barreres arquitectòniques afecten, en bona part, l’accessibilitat i el desplaça-
ment. Els usuaris que necessiten, per exemple, una cadira de rodes o bastons
per desplaçar-se necessiten disposar d’uns espais mínims per maniobrar i, per
tant, la distribució del mobiliari ha de ser l’apropiada i estar adaptada a les seves
necessitats personals.



Atenció i suport psicosocial 23
Organització i ambientació de l’entorn d’intervenció per al

desenvolupament de l’autonomia personal i social

Itinerari de vianants

Espai de pas que permet un
recorregut continu, on es
relacionen els diferents espais
entre si, amb les edificacions i
els mitjans de transport de
l’entorn, i permeten accedir-hi
sense dificultats.

Una de les tasques de l’equip de professionals és assessorar en les mesures de
suport adequades per facilitar l’autonomia i la independència dels usuaris. Però
no es tracta només d’assessorar, sinó d’intentar que la societat, i sobretot les
administracions públiques, siguin sensibles a aquest fet i estableixin regulacions
per tal que les administracions creïn espais, edificis, voreres i carrers que permetin
l’accessibilitat de qualsevol persona. Malauradament, avui en dia encara es troben
espais poc accessibles.

Les barreres arquitectòniques són l’obstacle físic, social, econòmic o
arquitectònic que dificulta o limita la llibertat de moviments i la integració
de les persones en la societat.

Les principals barreres arquitectòniques es poden agrupar de la següent manera:

• Barreres arquitectòniques urbanístiques (BAU): es troben a les vies i els
espais públics. Les més rellevants són les voreres en mal estat o gens
accessibles, ja que algunes presenten desnivells importants, el mobiliari
urbà mal ubicat, els cotxes mal aparcats, els parcs i jardins no accessibles...

• Barreres arquitectòniques d’edificació (BAE): es troben a l’interior dels
edificis tant públics com privats. Per exemple, en els accessos d’aquests
edificis i els tipus de portes, la majoria força estretes, per on no passa una
cadira de rodes...

• Barreres arquitectòniques del transport (BAT): es troben en els diferents
mitjans de transport públics i privats. Provoquen que els usuaris es vegin
amb greus dificultats per poder agafar algun dels transports o dificultats per
poder conduir el seu propi vehicle.

• Barreres arquitectòniques de comunicació (BAC): es tracta d’obstacles o
impediments que dificulten l’expressió o la recepció dels missatges, ja sigui
a través dels mitjans de comunicació, de suports de megafonia, dels senyals
acústics o visuals de l’entorn o de la comunicació interpersonal.

• Barreres arquitectòniques socials: es tracta de falsos estereotips relacionats
amb la diversitat funcional. Per exemple, els sentiments de llàstima o
de compassió, la resistència al canvi o la no-acceptació de la diversitat,
entre d’altres. Aquestes barreres provoquen interferències en les relacions
personals de la persona amb diversitat funcional envers la resta de persones
i poden arribar a generar situacions de risc d’exclusió social.

Les barreres d’actitud són les actituds que, directament o indirectament,
per acció o per omissió, generen una situació discriminatòria, ja que
obstaculitzen que una persona amb diversitat funcional pugui gaudir dels
seus drets en igualtat de condicions respecte d’una altra persona en una
situació anàloga.

El marc normatiu en matèria d’accessibilitat i no-discriminació per raó de
barreres físiques, de comunicació o d’actitud s’ha fet més extens en els darrers
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anys des de l’aprovació de la Convenció internacional sobre els drets de les
persones amb discapacitat de les Nacions Unides, que ha donat lloc a diverses
normes per establir unes condicions bàsiques d’accessibilitat. Però, per altra
banda, aquest ventall de normes sovint ha generat complexitat d’interpretació i
d’aplicació pràctica i concreta.

La Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya és l’encar-
regada d’establir les condicions d’accessibilitat perquè els espais d’ús públic,
els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i la comunicació
garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les
persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn. A
més a més, s’encarrega de promoure l’ús de sistemes i mitjans de suport que
millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i d’integrar en el
marc normatiu de Catalunya les condicions bàsiques d’accessibilitat.

A l’actualitat, en el disseny dels centres d’atenció sociosanitària es tenen presents
no només els aspectes regulats per la normativa, sinó també les característiques i
les necessitats de les persones que han de fer ús d’aquell espai per aconseguir que
els centres siguin realment accessibles.

A l’hora d’adaptar i facilitar l’accés als espais on el tècnic en atenció a les persones
en situació de dependència porta a terme la seva tasca professional, cal tenir en
compte les següents pautes:

Les bandes antilliscants són un
suport per al compliment de la Llei de

prevenció de riscos laborals LPR
(31-95). Font: Pavitec (Flickr)

• Escales, que han de complir les característiques següents:

– Ser fetes amb materials antilliscants i/o disposar de bandes antillis-
cants.

– Tenir una amplada mínima de 1,20 metres.

– Tenir ben distribuïts els esglaons: la profunditat de l’esglaó no pot ser
inferior a 28 centímetres, i l’alçada no més alta de 18 centímetres.

– Disposar d’una baranam i si són molt llargues disposar de trams de
descans.

– Complementar-se amb rampes suaus, per fer-les accesibles, amb
pendents iguals o inferiors al 6% que disposin de baranes.

Les escales han de disposar de baranes a les dues bandes i tenir textures i
colors a l’inici i al final.

• Ascensors. La porta ha de tenir una amplada mínima de 85 centímetres i les
mesures interiors han de ser almenys de 140 x 110 centrímetres. El temps
de detenció ha de ser suficient per permetre el pas d’una persona amb cadira
de rodes o invident, per exemple.

• Passadissos. Han de ser amples (tenir una amplada mínima de 140
centímetres en cas de persones en cadira de rodes) i estar lliures d’obstacles,
com pot ser mobiliari o elements decoratius que entorpeixin el pas.
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• Portes d’accés. Han de tenir una amplada mínima de 90 centímetres i mai
podran ser giratòries. Les portes interiors han de tenir una amplada mínima
de 85 centímetres. Les manetes de les portes han de ser anatòmiques (en
forma de palanca i no de pom) i estar ubicades a 95 centímetres d’alçada
des del terra.

• Lavabos. Han d’estar adaptats per a persones que presentin diversitat
funcional física, com poden ser persones en cadira de rodes. Cal que es
trobin ubicats en espais completament accessibles i degudament senyalitzats
amb el símbol internacional corresponent (vegeu figura 1.1).

Habitualment aquests lavabos són d’ús indiferent entre ambdos sexes. Al-
guns dels aspectes a considerar són els següents:

– La porta ha de ser corredissa o, en tot cas, que obri sempre cap a fora
per evitar que si l’usuari pateix alguna caiguda no es pugui obrir la
porta.

– El terra cal que sigui antilliscant.
– Han de disposar de dutxa en lloc de banyera amb aixetes en forma de

telèfon ja que és més fàcil de manipular.
– Cal incorporar una cadira dins la dutxa, que pot anar fixada a la paret

o no, així com altres mesures de suport necessàries.
– Han de tenir de barres de recolzament al costat del vàter (a 50

centímetres respecte el terra) així com dins i fora de la dutxa.
– S’han d’instal·lar els accessoris del bany a una alçada no superior als

120 centímetres del terra.
– El rentamans ha d’ubicar-se a una alçada de 80 centímetres des del

terra, i cal eliminar els objectes o mobiliari que pugui impedir o
dificultar el pas i el seu ús.

– S’opta per aixetes en forma de palanca i un mirall instal·lat a una alçada
de 100 metres des del terra i amb un angle d’inclinació de 10 graus.

– És aconsellable ubicar una banqueta que permeti eixugar-se i vestir-se
assegut.

– Ha d’haver-hi un espai mínim de 150 centímetres de diàmetre per
permetre, en cas necessari, que una cadira de rodes pugui girar els
360 graus.

Figura 1.1. Símbols internacionals per
als lavabos

En aquest vídeo podeu aprofundir en les adaptacions realitzades al bany per una
parella de gent gran:
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https://www.youtube.com/embed/g0haQMNhnqI?controls=1

• Dormitori. Cal que disposi d’una àrea circular de rotació de 360 graus en
cas que l’usuari es desplaci amb cadira de rodes, i sempre ha de comptar
amb baranes de recolzament al voltant del llit per realitzar el traspàs a la
cadira de rodes o poder fer amb seguretat l’acció d’aixecar-se del llit per a
usuaris amb dificultats de mobilitat. El llit del dormitori ha d’estar almenys
a 20 centímetres del terra, i la zona de pas ha de quedar lliure de mobiliari
que entorpeixi el desplaçament pel dormitori.

• Cuina dels domicilis. Ha de disposar de suficient espai i permetre, en el
cas d’un usuari amb cadira de rodes, que es pugui realitzar un gir de 360
graus. S’ha de garantir en tot moment que l’usuari pugui accedir i fer ús
de tots els espais de la cuina (zona de cuina, zona de rentat, armaris, etc).
Per fer-ho possible, aquestes zones no poden comptar amb armaris a la zona
inferior, sinó que ha de quedar espai suficient per accedir amb la cadira de
rodes (vegeu la figura 1.2). És important ubicar els elements de major ús a
les zones de fàcil accés i els armaris i les calaixeres a l’alçada dels braços
de l’usuari. Els elements d’ús ocasional han d’anar en aquells armaris que
es trobin a una alçada inferior o superior a la cuina, i així facilitar l’accés a
totes les persones.

Figura 1.2. Cuina adaptada

• Instal·lacions elèctriques dels domicilis. Els interruptors s’han d’ubicar a
una alçada entre 90 i 120 centímetres. Els endolls i els telèfons no poden
estar situats per sota dels 40 centímetres.
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A banda d’aquestes
mesures bàsiques sobre
condicionament dels
espais, cal assesorar els
usuaris en relació amb
diverses accions per evitar
riscos innecesaris. Vegeu
el mòdul Suport
domiciliari.

1.3.2 Mesures de seguretat i prevenció d’accidents

La seguretat és un aspecte bàsic a mantenir en la intervenció com a professionals.
Tota intervenció en estratègies de reestructuració ambiental cal que tingui en
compte el fet de generar entorns segurs tant per a l’usuari com per als professionals
que hi treballen. Ja sigui al domicili com als entorns residencials, cal tenir presents
les següents indicacions:

• Eliminar tot el mobiliari que pugui ser perillós. Sobretot tots aquells mobles
que tinguin arestes, les taules que siguin de vidre, les cadires poc estables i
plegables, entre d’altres.

• Eliminar les catifes de les habitacions per evitar caigudes o bé instal·lar una
base antilliscant.

• Evitar accedir a espais amb el terra mullat o encerat.

• Evitar deixar objectes perillosos a les zones de pas, com les escales o els
passadissos.

• Disposar de dispositius de llum als passadissos o zones d’accés per si
l’usuari s’aixeca durant la nit.

• Prioritzar els radiadors i estufes elèctrics davant dels de gas o oli, per evitar
cremades o incendis.

• Supervisar que els radiadors es trobin ben subjectats a la paret, degudament
protegits i allunyats d’elements que es puguin cremar (roba, llit, etc).

• Emprar aixetes amb dues sortides ben identificades: una de color blau
per a l’aigua freda i l’altra de color vermell per a l’aigua calenta. Cal
evitar les aixetes amb monomànec, que poden provocar confusions a l’hora
d’accionar l’aigua.

• Emprar catifes antilliscants a la banyera o la dutxa.

• Fer servir sempre que sigui possible cuines elèctriques enfront de les de gas,
que impliquen més perills.

• Disposar de barres de subjecció per recolzar-se a totes les escales.

• Eliminar els pestells interiors per tal d’evitar el risc que l’usuari es quedi
tancat a dins.

En aquest vídeo podeu visualitzar les mesures de seguretat a aplicar a la cuina
d’un domicili, una de les zones que representa major risc d’accidents:

https://www.youtube.com/embed/pO09oNVIAjc?controls=1
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Cas pràctic: reestructuració ambiental d’una residència

La residència Fortuny és el clar exemple d’una residència que ha apostat per l’excel·lència
de les condicions ambientals i pel benestar tant físic com emocional dels seus usuaris.

Antigament la residència comptava amb 54 usuaris, tres plantes i un accés directe a
una zona boscosa del barri. Els usuaris es repartien en habitacions dobles i habitacions
individuals, situades a la primera planta, juntament amb els espais comuns com el menjador
i la sala d’estar. Aquest fet comportava que molt sovint els espais fossin insuficients per
l’afluència d’usuaris en les hores de màxima concentració. A més, l’ambient era impersonal
i molt incontrolat. Això provocava que no es poguessin atendre correctament les demandes
individuals d’alguns usuaris. Aquest fet va comportar que molts usuaris desistisin d’anar a
les sales comunes i es quedessin reclosos a les seves habitacions, fet que comportava que
no es relacionessin amb la resta ni gaudissin de les activitats.

Atesos tots aquests inconvenients, la directora de la residència va convocar tot el personal i
van decidir fer un canvi de les condicions ambientals amb la intenció de fer de la residència
un espai més proper. Els canvis van ser els següents:

• El menjador es va organitzar a partir de taules rodones que van propiciar la interacció entre
usuaris del centre. Es va augmentar la il·luminació i es va millorar el sistema de calefacció de
l’espai.

• La sala d’estar es va organitzar en diferents espais. Un espai va ser destinat a la televisió, en
un altre es va instal·lar una xemeneia elèctrica, i l’últim es va destinar a la creació d’una petita
biblioteca. L’objectiu era crear espais de sociabilització i relaxació.

• La cuina es va adaptar creant taulells mòbils en alçada. D’aquesta manera es facilitava la
participació dels usuaris en diverses activitats.

• La zona del safareig es va condicionar amb una rentadora i una taula de planxar, per ajudar
tots aquells usuaris més autonoms a portar a terme les activitats de la vida diària relacionades
amb la neteja i cura de la roba.

• Per garantir l’accessibilitat de tots els usuaris, tots els esglaons del centre es van reconvertir
en rampes lleugeres per on podien passar els usuaris amb mobilitat reduïda.

• Respecte a l’ambientació de la residència, es va organitzar una xerrada amb tots els usuaris
i els seus familiars, per tal de recollir aportacions en relació amb l’ambientació interior de la
residència. Alguns dels aspectes que es van decidir a partir de les aportacions dels usuaris
van ser el color de les parets i el terra i alguns aspectes sobre el mobiliari.

• Els dos ascensors del centre es van dissenyar amb una amplada mínima de 85 centímetres,
i unes mesures interiors de 140 x 110 centrímetres. A part, es van configurar per permetre el
pas d’una persona amb cadira de rodes o invident.

• Tots els passadissos de la residència es van ampliar a 140 centímetres. Les portes principals
i les portes de les habitacions es van ampliar a 90 centímetres d’amplada. Es van instal·lar
manetes anatòmiques a les portes i es van ubicar a 95 centímetres d’alçada des del terra.

• Els lavabos es van senyalitzar degudament, amb el símbol internacional corresponent. Els
lavabos de les plantes principals es van fer unisex. En el cas de les habitacions, els lavabos
es van dissenyar amb portes corredisses i es van reforçar els terres antilliscants i les barres
de recolzament.

En aquest vídeo podeu analitzar els diversos elements de la reestructuració
ambiental sobre els quals cal actuar a les zones d’estar (menjador, habitació, etc.)
del domicili així com els possibles riscos i les mesures per la seva prevenció:

https://www.youtube.com/embed/gUBtOEL9Rdw?controls=1
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Introducció

La cognició fa referència a la facultat d’atendre i assimilar la informació que
arriba mitjançant determinades facultats mentals. El fet de tenir limitacions
i/o alteracions en algunes de les funcions cognitives provoca que la manera
d’interactuar amb l’ambient i desenvolupar-se en l’entorn proper sigui diferent.
De vegades, aquestes característiques provoquen situacions de dependència, atesa
la dificultat de portar a terme de forma autònoma les AVD.

A partir de les tècniques de rehabilitació i estimulació cognitiva, els usuaris
amb limitacions en alguna de les funcions cognitives poden millorar la qualitat de
vida i compensar o limitar l’avenç del dèficit cognitiu. El professional aplica les
tècniques necessàries atenent les característiques de cadascuna de les persones, i
té en compte el paper de l’ambient (domicili o àmbit residencial) en l’estimulació
i el manteniment de les funcions cognitives.

En el primer apartat, “Funcions cognitives i alteracions en persones en situació
de dependència”, s’analitzen les característiques de les funcions cognitives bàsi-
ques i superiors: la percepció, l’atenció, la memòria, l’orientació, el pensament i
el llenguatge.

En el segon apartat, “Estratègies d’intervenció per al manteniment i la millora
de les capacitats cognitives i la seva avaluació”, s’exposen un seguit de propostes
que de manera concreta estimulen les funcions cognitives. Aquests exercicis
poden requerir un suport material o no necessitar-lo. D’altra banda, aprendreu
les característiques i la forma d’aplicació de diverses tècniques d’estimulació
cognitiva, com ara la teràpia d’orientació de la realitat (TOR), la teràpia de remi-
niscència, la psicomotricitat, la gerontogimnàstica, les tècniques de musicoteràpia
i les tècniques de relaxació.

En el tercer apartat, “Organització de l’entorn d’intervenció com a suport a
l’estimulació cognitiva”, es posa en relleu el paper actiu de l’ambient sobre l’estat
cognitiu de les persones, i es concreten mesures que afavoreixen la creació d’un
ambient adequat a les característiques de les persones amb limitacions a nivell
cognitiu que afavoreixi la seva autonomia.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les activitats de suport a l’estimu-
lació cognitiva amb les necessitats de les persones en situació de dependència.

• Disposa el mobiliari i els recursos materials en l’espai d’intervenció.

• Respecta les orientacions rebudes, les necessitats i característiques de les
persones, els seus costums i gustos, així com les normes de seguretat i
higiene en el manteniment dels espais i el mobiliari.

• Decora els espais adaptant-los a les necessitats de la persona en situació
de dependència, així com al calendari, a l’entorn cultural i al programa
d’activitats de la institució.

• Confecciona els elements de senyalització i simbolització per organitzar els
materials i estris d’una aula taller o un domicili.

• Justifica els avantatges d’organitzar l’espai de cara a la millora de la qualitat
de vida de les persones en situació de dependència.

• Mostra iniciativa en l’organització de l’espai d’intervenció dins de la
institució i del domicili.

2. Duu a terme activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicolò-
gic, rehabilitador i ocupacional amb les persones en situació de dependència
seleccionant-les en funció de les seves característiques.

• Identifica estratègies d’intervenció adequades a la realització d’exercicis i
activitats dirigides al manteniment i millora de les capacitats cognitives.

• Aplica les activitats rehabilitadores i de manteniment cognitiu adaptant-les
a les necessitats específiques de les persones usuàries i a la programació.

• Utilitza materials, amb iniciativa i creativitat, per a la realització d’exercicis
i activitats dirigits al manteniment i millora de les capacitats cognitives.

• Col·labora amb la persona en situació de dependència en la realització dels
exercicis de manteniment i entrenament cognitiu.

• Respecta les limitacions de les persones en situació de dependència.

• Motiva les persones en situació de dependència a la realització dels exer-
cicis i activitats de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i
ocupacional.
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• Aplica tècniques de modificació de conducta durant la realització d’exerci-
cis i activitats dirigides al manteniment i millora de les capacitats cognitives.

3. Fa el seguiment de les intervencions de suport en l’estimulació cognitiva i
activitats relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments
i protocols d’avaluació.

• Defineix instruments de recollida d’informació per al seu ús en el procés
d’avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de
dependència.

• Emplena els protocols específics de cada intervenció i del procés d’avalua-
ció, tant al domicili com en la institució.

• Aplica instruments de registre i transmissió de les observacions realitzades
en el desenvolupament de les activitats.

• Valora la importància dels processos d’avaluació en el desenvolupament de
la seva tasca professional.

• Justifica la importància de la transmissió de la informació a l’equip interdis-
ciplinari.
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1. Funcions cognitives i alteracions en persones en situació de
dependència

La paraula cognició prové del llatí cognoscere, que significa ‘conèixer’. La
cognició fa referència a la facultat d’atendre i assimilar la informació que ens
arriba mitjançant determinades facultats mentals. Els processos cognitius es
refereixen a totes aquelles tasques que el cervell du a terme diàriament. En
aquests processos intervenen diverses funcions cognitives, les quals treballen
conjuntament per integrar el coneixement i crear la interpretació del món que ens
envolta.

Hi ha dos tipus de funcions cognitives:

• Funcions cognitives bàsiques, integrades per la percepció, l’atenció, la
memòria i l’orientació.

• Funcions cognitives superiors, com el pensament i el llenguatge.

Les funcions cognitives bàsiques i les superiors es relacionen i s’influeixen entre
si.

1.1 Funcions cognitives bàsiques

Les funcions cognitives bàsiques són aquelles que responen a processos mentals
que també compartim amb altres animals, com la percepció, l’atenció, la memòria
o l’orientació.

1.1.1 Percepció

La percepció és la primera funció cognitiva que s’activa per poder obtenir
qualsevol tipus d’informació, interna o externa, que arriba a través dels sentits.

La funció de la percepció és seleccionar, organitzar i interpretar les
sensacions per tal de donar-los un significat.

La percepció posa en marxa el procés següent: els òrgans sensorials o receptors
reben un estímul que transformen en impulsos nerviosos i, seguidament, són
enviats al sistema nerviós del cervell, que és el centre de control i coordinació
de l’organisme (vegeu la figura 1.1).



Atenció i suport psicosocial 10 Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

Agnòsia

Pèrdua de la facultat de
transformar les sensacions

simples en percepcions
pròpiament dites a causa d’una

alteració del procés de percepció.
L’agnòsia pot afectar la

percepció visual, tàctil, temporal
o global.

Figura 1.1. Esquema de la transmissió de l’impuls nerviós des dels
receptors fins al cervell

Atenent les característiques dels òrgans receptors, els estímuls poden classificar-se
en els següents tipus:

• Exteroceptors: faciliten informació de l’ambient extern mitjançant la vista,
l’oïda, el gust, el tacte i l’olfacte. Gràcies als sentits, els éssers vius podem
aprendre, conèixer i reconèixer, establir relacions. Amb la vista es perceben
colors, foscor-claredat, volum i profunditat; amb l’oïda es detecten diferents
sons i volum; amb el tacte es percep calor, fred, dolor, plaer... Amb l’olfacte,
les aromes d’aliments o flors i olors corporals, ambientals, de productes...
Amb el gust es detecten els quatre sabors: dolç, salat, àcid i amarg, així com
les diferents combinacions entre aquests.

• Interoceptors: es localitzen a l’interior dels òrgans del cos. Estan afectats
pels canvis fisiològics de les condicions internes com el dolor, la gana, la
set, el fàstic o tenir la bufeta o l’intestí plens.

• Propioceptors: informen de l’orientació del cos en l’espai i de la posició
de les extremitats. Es troben a l’interior de músculs, tendons i articulacions.
Gràcies a les sensacions propiocèptiques, el cos humà pot caminar i córrer
amb els ulls tancats o en la foscor.

Tot i que els estímuls sensorials poden ser els mateixos per a totes les persones,
cadascú els pot percebre de forma diferent. Això està relacionat amb el fet que
en la percepció hi ha un component que prové de l’exterior (en forma d’imatges,
aromes, sons, etc.), les sensacions, però també hi ha un component intern, els
inputs interns, que tenen a veure amb els coneixements, les experiències, les
motivacions, les necessitats i les expectatives pròpies.

Per exemple, si som conscients que ens manca alguna cosa (aprenentatge, informa-
ció, etc.), estarem més receptius als estímuls sensorials relacionats amb allò que
desconeixem o no tenim.

Alteracions en la percepció

Les alteracions de percepció s’agrupen en dos grans grups: les que fan referència
a l’espai (visuoespacial) i les relacionades amb el coneixement dels objectes
(visuoperceptives).

• Dificultats visuoespacials. Són dificultats per a la localització d’un objecte.
A vegades la persona no pot atendre el camp visual d’un determinat costat
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(dret o esquerre). En altres ocasions, la dificultat es troba a percebre
visualment la profunditat de camp, fet que pot interferir en situacions molt
quotidianes, com baixar unes escales, caminar per un passadís. . .

• Dificultats visuoperceptives. Estan relacionades amb la dificultat per
reconèixer o identificar informacions que provenen del sentit de la vista.
Es denomina agnòsia. Algunes de les més freqüents són la dificultat
per reconèixer cares conegudes (prosopagnòsia), dificultats per reconèixer
objectes o formes geomètriques i diversos problemes per al reconeixement
de colors, ja sigui per anomenar-los, percebre’ls de manera confusa o fins i
tot deixar de percebre els colors.

1.1.2 Atenció

Els éssers humans habitem en un medi complex que inclou una gran quantitat
d’informació i on es donen canvis constants, la qual cosa implica que cal respondre
davant les noves situacions.

Diversos autors han elaborat definicions de l’atenció:

Tudela (1992) es refereix a l’atenció com el mecanisme central de capacitat
limitada, la funció principal de la qual és el control i l’orientació de l’activitat
conscient conforme a un objectiu en particular.

Per a Ballesteros (2000), “l’atenció és el procés pel qual podem dirigir els nostres
recursos mentals sobre alguns aspectes del medi, els més rellevants, o bé sobre
l’execució de determinades accions que considerem més adequades entre les
possibles”. Es refereix a l’estat d’observació i d’alerta que ens permet prendre
consciència del que passa al nostre voltant.

L’atenció permet enfocar els òrgans dels sentits sobre una informació
concreta per a la realització d’una activitat que es presenta, centrar millor
la ment i dur a terme una quantitat de tasques de manera eficaç.

L’atenció és un procés que està influenciat pel que s’ha après anteriorment, la
qual cosa guia el focus atencional; d’altra banda, hi incideixen també els aspectes
motivacionals i les pròpies expectatives.

L’atenció reuneix unes característiques pròpies, les quals ajuden a comprendre
millor la seva funcionalitat:

• És un procés selectiu, a través del qual es respon als estímuls entrants,
acceptant-los o ignorant-los.

• És un procés alternant, el focus pot dirigir-se cap a un altre element nou.

• Crea una actitud conscient de la persona vers allò que està atenent.
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• Crea ajustos motors en els músculs i en els òrgans sensorials per millorar la
resposta.

Així mateix, cal considerar altres trets que intervenen en el procés de l’atenció:

• Orientació. Es refereix a la capacitat de dirigir els recursos cognitius cap a
accions o objectes que són importants per al subjecte. Per exemple, decidir
voluntàriament llegir un llibre o anar a passejar.

• Focalització. Té a veure amb l’habilitat per centrar-se en uns quants estí-
muls a la vegada. Per exemple, quan la persona està fent un servei d’atenció
personalitzada, requereix no solament escoltar, sinó també observar les
necessitats de la persona usuària, l’espai, el mobiliari...

• Concentració. És el procés que consisteix a centrar voluntàriament tota
l’atenció sobre un objectiu, objecte o activitat que s’estigui realitzant o
pensant a realitzar en aquest moment, deixant de costat tots els altres
elements que puguin interferir en la seva consecució. La concentració és
vital per a l’estudi i el treball. Per exemple, quan s’està fent una activitat
amb una persona usuària és important emprar l’atenció plena, tot i que pugui
haver-hi interferències ambientals.

• Ciclicitat. L’atenció està subjecta als cicles d’activitat i descans. L’orga-
nisme necessita processos de descans per recuperar l’energia vital i poder
atendre d’una manera més òptima allò que passa al voltant; el mateix li passa
a l’atenció.

• Intensitat. Es relaciona principalment amb el grau d’interès i de significat
de la informació, i pot expressar-se en diferents graus, des del més proper
al desinterès fins a la concentració profunda. Per exemple, una de les
notícies d’un programa informatiu de televisió es refereix a un article molt
interessant sobre persones dependents que va aparèixer al diari, la qual cosa
provoca que la persona que està mirant el programa recordi el que va llegir
i focalitzi l’atenció en la informació que faciliten.

• Estabilitat. És el temps que una persona roman atenent a una informació
o una activitat. Per exemple, es pot estar atent, durant vint minuts, a
l’explicació que fa un professional respecte al bon tracte de les persones
sense distreure’ns.

Alteracions en l’atenció

El model de Sohlberg i Mateer (Sohlberg i Mateer, 1989) serveix com a referent
teòric a l’hora de comprendre i dissenyar materials per ajudar les persones que
presenten un dèficit en un element atencional concret. Aquest model consta de sis
components i funciona de manera jeràrquica; és a dir, per aconseguir dominar
un nivell determinat resulta essencial dominar l’anterior. És uns dels models
cognitius que han permès orientar programes per a l’estimulació o la rehabilitació
de l’atenció.
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Segons el model clínic de l’atenció de Sohlberg i Mateer, es distingeix (vegeu
figura 1.2):

• Arousal o energia d’activació: nivell d’activació cerebral, responsable del
fet d’estar despert i alerta. També és el responsable de la regulació de l’estat
de vigília i les oscil·lacions diürnes/nocturnes.

• Atenció focalitzada: funció bàsica per a la realització de nous aprenentat-
ges. Es dona quan la ment s’ha de centrar en un sol aspecte de l’entorn o
en la realització d’una tasca, sense valorar el temps de fixació en un estímul.
És possible que si estem molt centrats no atenguem a altres estímuls que es
produeixen al voltant nostre.

• Atenció sostinguda: habilitat per mantenir la fixació en un estímul durant
un temps considerable. Aquest és el tipus d’atenció que s’utilitza per a
la majoria de tasques relacionades amb l’aprenentatge o el treball, com la
requerida per una persona que controla el trànsit aeri o la que treballa en
una cadena de muntatge.

• Atenció selectiva: habilitat de la persona de centrar-se en un estímul concret
obviant la resta d’estímuls que hi hagi i que poden exercir d’elements
distractors. Per exemple, en una capsa plena de fotografies, trobar la de
final de curs.

• Atenció dividida o alternant: capacitat de canviar el focus atencional
d’una activitat a una altra, que implica donar resposta a demandes cognitives
diferents. A la vida quotidiana sovint hi ha situacions que requereixen
canvis d’activitat o d’acció. Per exemple, conduir mentre conversem amb
els acompanyants o cantar alhora que estem cuinant.

Figura 1.2. Tipus d’atenció

1.1.3 Memòria

Som les experiències que hem viscut, som allò que hem après; per tant, som el
que recordem. La memòria és l’element essencial de la nostra identitat, el que ens
permet dotar de sentit tot allò que ens envolta. És l’eina que ens permet aprendre,
saber qui som i què sabem fer.



Atenció i suport psicosocial 14 Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

S’ha constatat que hi ha
una important relació entre

la codificació de la
informació i la seva

posterior recuperació.

La memòria es pot definir com la capacitat o facultat mental que possibilita
codificar, registrar, retenir i recordar la informació interna i externa.

S’estableixen dues distincions fonamentals en la memòria:

• Tres fases de la memòria: codificació, emmagatzematge i recuperació
(vegeu la figura 1.3).

• Sistemes de memòria per emmagatzemar informació durant períodes curts
o llargs.

Figura 1.3. Fases de la memòria

Les fases de la memòria són les següents:

1. Codificació. Procés mitjançant el qual convertim els estímuls sensorials en
informació significativa i dirigida als diferents sistemes de memòria. La
codificació permet disminuir i transformar les dades, reduir la informació
supèrflua i destacar la important. La informació pot codificar-se de diferents
maneres, d’acord amb la necessitat o el moment mitjançant imatges, sons,
tècniques mnemotècniques, etc.

2. Emmagatzematge. Recepció de la informació detectada pels nostres
sentits. Una vegada la informació està codificada a partir de la seva utilitat,
passa al magatzem corresponent: memòria a curt termini (MCT) o memòria
a llarg termini (MLT). És convenient ser conscients dels codis aplicats
a la informació, especialment a la que va dirigida a l’MLT per fixar-la
òptimament.

3. Recuperació. Fase final. És l’operació que ens permet trobar la informació
quan la necessitem. És molt important que els anteriors processos s’hagin
realitzat de forma correcta per evitar el record parcial de la informació.

Exemple de les fases del procés de la memòria

La Clara i en Joan estan estudiant un cicle formatiu. Ahir van començar un mòdul nou i tots
dos van escoltar una sèrie de continguts conceptuals nous per a ells, informació reforçada
mitjançant un parell de vídeos (codificació). Abans de finalitzar la sessió, la persona
formadora va demanar als alumnes que fessin un mapa conceptual del que recordaven.
La Clara i en Joan són conscients que és important registrar aquests coneixements
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(emmagatzematge), ja que necessitaran evocar-los (recuperació) tant per a les pràctiques
com per a l’avaluació.

Atès que les dimensions de la memòria són complexes, es parla de sistemes de
memòria: memòria sensorial (MS), memòria a curt termini (MCT) i memòria a
llarg termini (MLT) (vegeu la figura 1.4). Els sistemes de memòria tenen en comú
moltes característiques, i tot i que interactuen durant l’execució d’algunes tasques,
mantenen les seves particularitats. Les principals diferències que hi ha entre els
tres sistemes tenen a veure amb la quantitat d’informació que poden reunir i el
temps que pot estar emmagatzemada.

Els sistemes de memòria funcionen com si fossin dipòsits on es recull la
informació.

Figura 1.4. Sistemes de memòria

La memòria sensorial és la relacionada amb la informació que arriba al cervell
a través dels sentits (vista, oïda, gust, tacte i olfacte), i es caracteritza per ser
involuntària. La memòria sensorial posa de manifest l’estreta relació que guarden
els sistemes relacionats amb la percepció i els processos cognitius; aquesta
interrelació permet que la ment estigui connectada amb el món.

La memòria sensorial és molt limitada, ja que manté la informació durant
un temps molt breu i és sensible a les interferències, ja que alteren l’atenció
i dificulten la repetició mental de la informació precisa.

La memòria sensorial segons Neisser

El creador del concepte de memòria sensorial, l’any 1967, va ser Ulric Gustav Neisser.
Inicialment, Neisser va considerar dos tipus de memòria sensorial:

• Icònica, que processa informació visual.

• Ecoica, que està basada en estímuls auditius i verbals.

Posteriorment s’han trobat proves sòlides a favor de l’existència de la memòria hàptica,
relacionada amb el tacte i la propiocepció, sentit que indica a l’organisme la posició de
diverses parts del propi cos.
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William James (1980) va ser
qui va proposar un model

dual de la memòria per
diferenciar una memòria

immediata (primària) i una
memòria secundària (de

més llarga durada).

Atès que els sentits són els encarregats de transmetre al cervell els inputs rebuts
per la percepció, cadascun facilita el seu nom a un tipus de memòria sensorial:

• Memòria gustativa: relacionada amb els sabors i gustos (per exemple, els
menjars). És una de les memòries menys desenvolupades, excepte pels
tastadors de vi, oli, etc.

• Memòria visual: permet registrar allò captat per la vista i facilita el record
de la cara de les persones, del que hem llegit, observat, etc.

• Memòria auditiva: permet registrar els sons (parla, cançons, melodies,
sorolls, etc.).

• Memòria olfactiva: permet recordar i reconèixer aromes (per exemple,
cafè, flor, colònia, etc.)

• Memòria tàctil: facilita evocar i reconèixer les textures, els materials, les
superfícies, etc.

Exemple de memòria visual

En Martí tot just ha finalitzat la formació de CFGM de TAPSD i ha trobat feina en una
residència. L’endemà de començar a treballar, el saluda una senyora que ve a veure el seu
germà, i en Martí li torna la salutació però pensa que no la coneix de res.

No obstant això al cap d’unes hores sí que recorda de qui es tracta: la senyora treballa al
forn de pa del costat del seu centre formatiu. Com que habitualment porta gorra i uniforme,
en Martí no l’ha reconegut.

La memòria a curt termini és considerada com el sistema amb un paper més actiu
en l’activitat mental. La seva durada és intermèdia, ja que el temps de recollida
d’informació i la seva capacitat són més grans que les de la memòria sensorial.
La funció de la memòria a curt termini és operativa, perquè el seu funcionament
permet dirigir i realitzar diferents operacions al mateix temps. Per exemple, en
el procés que ha de fer un cambrer quan recull la comanda d’uns clients sense
anotar-la: quantitat, tipus de beguda, modalitats... L’operativitat de la memòria a
curt termini permet mantenir actives les dades necessàries per realitzar tasques de
raonament, comprensió i aprenentatge.

La interrelació de les memòries a curt i llarg termini és constant: per entendre
el significat d’unes paraules escoltades, per recordar les pròpies acciones i
experiències, per mantenir els aprenentatges i el propi trajecte vital. El pas de
la memòria de curt a llarg termini pot estar condicionat per l’emoció del moment
i pel vincle de la nova informació amb l’antiga.

Exemple de memòria a curt termini

En Lluís acaba de llegir el programa de festes penjat al teatre. Quan va a informar els seus
avis de les activitats previstes per a la tarda, s’encreua amb una companya de feina i se
saluden. Quan és a prop dels seus avis s’adona que no recorda res.

La memòria a llarg termini (MLT) és el magatzem que conté tot el coneixement
que acumulem al llarg de la vida: creences personals, comprendre l’idioma, saber
com relacionar-nos, muntar en bicicleta, com fer una truita, etc.
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El contingut de la memòria a llarg termini ja està classificat i ordenat, la qual cosa
facilita el seu accés. Tot i així, cal considerar alguns factors que intervenen entre
el registre de la informació i la seva evocació, com pot ser el pas del temps i les
expectatives de la recuperació. Un exemple és la dificultat de recordar el nom d’un
actor/actriu que coneixem perfectament, però que fa molts anys que no hem vist
en cap pel·lícula o obra de teatre.

L’estructura de l’MLT reuneix dues característiques: és permanent, ja
que els seus continguts es mantenen durant tota la vida, i té una capacitat
d’emmagatzematge il·limitada.

Els estudis i treballs de diferents investigadors, especialment els d’Endel Tulving
(1972), han fet que aquesta memòria se subdivideixi en dues fraccions fonamen-
tals: explícita o declarativa i implícita o no declarativa.

• Memòria explícita o declarativa: comprèn totes les dades a les quals
s’accedeix conscientment i es poden expressar amb paraules. En aquesta
memòria hi habiten dues submemòries: episòdica (que s’encarrega de les
experiències personals) i semàntica (es fa càrrec de les dades relacionades
amb el món i el llenguatge). La memòria episòdica permet accedir cons-
cientment als propis records i dades biogràfiques. La seva característica
principal és la temporalitat, ja que cada succés està emmarcat en un temps
concret. Per exemple, quan volem recordar les dates que vam ser a París, el
títol del darrer llibre que hem llegit o quin atleta va guanyar la cursa. Estudis
posteriors han incidit en la importància de dos aspectes que potencien la
codificació d’un esdeveniment particular i la seva recuperació: els recursos
i les emocions. Com més recursos dediquem a emmagatzemar-lo, més fàcil
és evocar-lo, i quan un fet està connectat amb una emoció, aquest deixa més
empremta i el seu record és molt més accessible. La memòria semàntica
comprèn tota la informació relacionada amb el vocabulari i els conceptes i
coneixements generals; és com el nostre magatzem particular.

• Memòria implícita o no declarativa: comprèn aquella informació relacio-
nada amb el fet de “saber fer”. És una memòria d’aprenentatge d’habilitats
motores, d’acció. S’ha comprovat que aquest tipus de memòria encara es
conserva en persones amb un deteriorament cognitiu greu.

Exemple de memòria a llarg termini episòdica i semàntica

La Maria entra al museu a veure una exposició de pintores russes. Al cap d’uns minuts
sent una melodia. Es queda aturada al bell mig de la sala: feia més de quinze anys que no
l’havia tornat a escoltar. Es tracta de la banda sonora de la pel·lícula Novecento.

Un munt de records li apareixen sobtadament: la primera vegada que la va veure va ser
al cinema amb una colla d’amics i amigues. En sortir van compartir reflexions i opinions al
voltant de diversos temes. Era quan estudiava infermeria i desconeixia quasi tot de la seva
futura professió.

Avui en dia s’entén la memòria com un sistema multidimensional en constant
interacció amb els processos perceptius i les funcions cognitives.
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L’atenció està íntimament
lligada a la memòria, ja que

és necessària per fixar,
emmagatzemar i recuperar

qualsevol tipus d’informació.

Síndrome de Korsakoff

Alteració produïda per
l’alcoholisme crònic i alguns

traumatismes cranioencefàlics.
En aquests casos, les persones

que la pateixen estan
incapacitades per fixar

mentalment la totalitat dels
esdeveniments que es produeixen

al seu entorn.

Alteracions de la memòria

Si bé som el que recordem, també som el que oblidem. L’oblit és una funció
fisiològica normal. No obstant això, existeixen greus alteracions de la memòria
que suposen una dificultat per a la codificació i el registre de nova informació, així
com per recordar esdeveniments passats.

Les amnèsies són alteracions de la memòria que es caracteritzen pel
deteriorament de la capacitat per aprendre noves informacions o bé per la
incapacitat de recordar informació apresa.

Les alteracions de la memòria es poden presentar en les seves diferents fases
(adquisició, emmagatzematge i recuperació) i en qualsevol de les seves modalitats
(sensorial, a curt termini i a llarg termini).

Les alteracions que es presenten en les fases de la memòria són les següents:

• Adquisició: incapacitat d’aprendre i retenir nova informació. Un exemple
significatiu d’aquesta alteració és la síndrome de Korsakoff.

• Emmagatzematge: dificultats per retenir la informació; les persones afec-
tades es limiten a recordar successos passats, els quals, com que fa temps
que estan emmagatzemats, sí que els poden recordar amb regularitat.

• Recuperació: per una banda, la dificultat es pot trobar en la quantitat
d’informació que es recupera; pot haver-hi dificultat per recuperar els re-
cords o bé per evocar-los. L’amnèsia pot afectar determinades experiències,
èpoques concretes o la totalitat dels records ja emmagatzemats (amnèsia
retrògrada). D’altra banda, la dificultat pot estar referida al contingut dels
records; es fa referència a la presència de fabulacions quan el que es recorda
no són fets reals sinó productes de la fantasia i la imaginació; i en els falsos
reconeixements es pot patir el fenomen del “ja ho he vist”, en què la persona
atribueix el caràcter de conegut a un fet nou o desconegut, i el fenomen del
“mai vist”, en què la persona atribueix el caràcter de desconegut a un element
ja conegut.

Pel que fa als sistemes de memòria, destaquen les següents alteracions:

• Sensorial: afectació en la capacitat i intencionalitat d’atendre als diversos
estímuls sensorials. Algunes persones mostren la seva incapacitat de
respondre als estímuls externs a causa dels efectes dels fàrmacs, per l’efecte
repetitiu i obsessiu dels seus pensaments, per la inhibició produïda per
algunes demències o pel seu estat emocional.

• Curt termini: les alteracions que es presenten en aquest sistema estan
relacionades amb la inatenció als estímuls sensorials i també amb les
interferències que es produeixen quan hem de dir o fer alguna cosa (per
exemple, no recordar on hem deixat les claus). Altres afeccions estan
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relacionades amb els danys cerebrals produïts per ictus, per demències
incipients o per bloquejos emocionals.

• Llarg termini: habitualment, les alteracions que es produeixen tenen a
veure amb accidents cardiovasculars, demències, malalties mentals, esqui-
zofrènia, traumes o estrès, entre d’altres. Per exemple, un succés traumàtic
pot provocar oblidar tota la informació relacionada amb aquest fet.

1.1.4 Orientació

Un dels aspectes més importants de la nostra existència és saber situar-nos dins
d’un context, en un moment, en una situació i en relació amb nosaltres mateixos i
amb els altres. Per aquest motiu és necessari tenir una bona orientació de nosaltres
mateixos i del que ens envolta, així com de l’espai o del temps en què ens trobem.

L’orientació és la capacitat de distingir i identificar correctament i
seqüencialment el temps passat, present i futur (orientació temporal), la
ubicació en l’espai (orientació espacial) en relació amb nosaltres mateixos
i en el context en el qual ens trobem (orientació personal).

L’orientació espai-temps és una habilitat cognitiva que permet la capacitat de
percebre l’entorn a partir de mides, formes, distàncies, etc., i també l’anticipació
als canvis que es produeixen en l’espai i en el temps.

El concepte d’orientació espacial fa referència a qualsevol comportament que
permeti dirigir el nostre cos, o alguna de les seves parts, a través de l’espai,
incloent-hi els processos de pensament sobre aspectes de l’espai que no comporten
moviment corporal explícit (Kolb i Whishaw, 2005). Bàsicament, les representa-
cions espacials serveixen per localitzar coses o situar-nos en un lloc concret. Per
poder fer-ho necessitem establir un punt de referència i una o més coordenades a
partir de les quals generar un marc de referència.

L’orientació temporal es basa en dos conceptes: ordre i durada.

• L’ordre és la distribució cronològica dels canvis o esdeveniments succes-
sius al llarg d’un període de temps. És l’aspecte qualitatiu del temps.
L’ordre obliga al maneig dels conceptes “abans” i “després”.

• La durada és el temps físic mesurat en segons, minuts, hores, etc., que
separa dos punts de referència. És l’aspecte quantitatiu del temps.

Exemple d’orientació temporal

Tornem a la feina després d’un mes de vacances i necessitem l’orientació temporal per
atendre i completar les diferents tasques del centre de salut en els horaris previstos.

L’orientació espacial permet:
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• Comprendre la disposició del nostre entorn i la nostra relació.

• Comprendre la relació dels objectes quan existeix un canvi de posició en
l’espai.

• Pensar en dues o tres dimensions, la qual cosa ens permet visualitzar els
objectes des de diferents angles i reconèixer-los independentment de la
perspectiva des de la qual els veiem.

Està formada per dos processos: l’interoceptiu i l’exteroceptiu, els quals també
estan relacionats amb els processos de percepció, atenció i memòria.

• El procés interoceptiu recull els estímuls o sensacions que provenen dels
òrgans interns del cos humà, la seva estructura i la nostra postura. Per
exemple, quan fem exercici, les més utilitzades són la freqüència cardíaca,
la respiració i la relaxació.

• El procés exteroceptiu és el que rep estímuls externs al cos. Són les
sensacions que ens informen sobre el medi exterior i es refereixen al tacte,
la visió i l’oïda per ser pròpies del moviment.

D’altra banda, amb la finalitat d’adquirir una bona informació sobre les propietats
de l’entorn, les persones utilitzem dos sistemes: el visual i el tàctil-cinestèsic.

• El sistema visual: a la retina de l’ull es troben els receptors visuals, que són
els encarregats d’informar del que s’està veient.

• El sistema tàctil-cinestèsic es troba situat al voltant del nostre cos i
proporciona informació relacionada amb la posició de les nombroses parts
del cos i del desplaçament dels seus membres, així com de la seva rigidesa,
entre altres particularitats.

Exemple d’orientació espacial

Hem organitzat una sortida amb el grup de gent gran del centre i en arribar al poble decidim
visitar el museu del suro. Donem una ullada al mapa, la qual cosa ens permet saber on
som i el camí que hem de seguir per arribar-hi.

Les característiques de l’orientació personal estan relacionades amb la nostra
consciència i amb el coneixement propi de les capacitats i els recursos disponibles
per actuar i intervenir en el nostre entorn. Els diferents tipus d’orientació faciliten
el fet de concretar. Es divideixen en alopsíquica i autopsíquica.

• L’orientació alopsíquica és la relativa al món extern. Inclou tant l’ori-
entació temporal, o capacitat per conèixer el moment (any, mes, dia) en
què es viu realment, com l’orientació espacial, o capacitat per conèixer el
lloc (ciutat, carrer, edifici) en què es troba, i la situacional, o capacitat per
conèixer les circumstàncies en què es troba (què està fent, per què i amb
qui). Aquesta, alhora, es fragmenta en dos indicadors: temporal (saber en
quin moment estem, quin dia de la setmana és, quina estació de l’any, etc.)
i espacial (saber en quin lloc estem, en quin carrer, poble, província, etc.).



Atenció i suport psicosocial 21 Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

• L’orientació autopsíquica o personal és la capacitat per conèixer la pròpia
identitat. L’orientació autopsíquica fa referència a la percepció de nosaltres
mateixos i de la nostra pròpia identitat. Facilita una visió de conjunt al
voltant de la realitat i del passat.

Exemples d’orientació personal

En una entrevista de feina, davant d’una exploració mèdica, per sol·licitar el reconeixement
de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades, oferim les
nostres dades personals.

Alteracions de l’orientació

Una alteració de l’orientació espacial pot fer que no comprenguem físicament el
nostre entorn, no mesurem bé les distàncies, ens costi molt comprendre els rètols
indicadors o tinguem dificultats per arribar a un espai concret. Pot donar-se com
a conseqüència d’alguns trastorns. Presenten problemes de percepció espacial
persones amb autisme, síndrome d’Asperger, paràlisi cerebral, ictus i traumatisme
cranioencefàlic, malalties neurodegeneratives o esquizofrènia.

Els principals trastorns de l’orientació són: desorientació, doble orientació i
orientació confabulada o falsa orientació.

• Desorientació: pèrdua de la capacitat de situar-nos nosaltres mateixos en
l’espai i/o temps de forma correcta. La desorientació pot ser solament
temporal o espacial, o aparèixer de forma conjunta.

• Doble orientació: som capaços d’orientar-nos en determinats moments o
fer una barreja entre la situació real i elements que conformen la que és
inventada. Per exemple, dir que hem dinat amb els veïns de l’escala quan
ho hem fet amb altres usuaris del centre de dia.

• Orientació confabulada o falta d’orientació: considerem que estem
orientats i proporcionem dades respecte a un espai temporal o sobre qui
som, però les respostes que facilitem ens les inventem perquè desconeixem
les respostes reals.

Les alteracions que s’observen en l’orientació personal tenen a veure amb la
incapacitat de facilitar el nom, els cognoms, la data de naixement, etc. Poden
estar motivades com a conseqüència d’haver sofert un episodi traumàtic, danys
cerebrals produïts per infarts cardiovasculars, demències i/o malalties mentals.

Les activitats d’orientació a la realitat faciliten a les persones amb certes dificultats
situar-se en el temps i l’espai sense neguits ni angoixes.
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1.2 Funcions cognitives superiors

Les funcions cognitives superiors són aquelles funcions pròpiament humanes,
com el pensament i el llenguatge.

1.2.1 Pensament

Les persones ens enfrontem constantment a problemes i situacions complexes
i prenem decisions per resoldre-les. Això implica plantejar opcions i prendre
decisions, i aquí actua el pensament.

Pensar és la capacitat intel·lectual que diferencia els humans de la resta d’éssers
vius. Pensar és quelcom que sempre estem fent i que serveix per predir alguns
actes abans d’actuar i decidir la millor manera de fer-ho per reflexionar sobre les
pròpies experiències i treure’n coneixement útil per ser més eficients.

El pensament és la capacitat de resoldre problemes i raonar.

El pensament és un procés que permet efectuar operacions mentals d’alt, mitjà
i baix grau d’abstracció amb la informació adquirida mitjançant coneixements
previs, experiències, accions i actituds. El pensament elabora representacions
de la informació que arriben mitjançant els sentits, i aquests constructes permeten
conèixer el món que ens envolta en relacionar-los amb els aprenentatges adquirits,
el llenguatge i les pròpies experiències. El pensament fa referència a les idees que
sorgeixen de l’acte de pensar. En aquest procés intervenen diferents elements del
pensament i característiques pròpies que faciliten la capacitat personal per raonar
d’una manera més efectiva.

Els elements que conformen el pensament són representats en la figura 1.5:

Figura 1.5. Elements que conformen el pensament

Exemple dels elements que intervenen en el pensament

El Miquel és un usuari d’un centre de dia i es troba en la situació següent:
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Fa tres mesos es va apuntar a participar en una de les activitats que s’han organitzat per
celebrar els 25 anys del centre: recitar un poema. Ara que s’acosta la data, cada vegada
està més neguitós i més indecís d’intervenir-hi.

Elements del pensament:

• Propòsit del pensament: recitar un poema en la celebració dels 25 anys del centre.

• Pregunta: quin és l’element que provoca la seva indecisió?

• Informació: tot i que ell sap molts poemes i és un bon narrador, darrerament s’adona que han
augmentat els lapsus, especialment quan està assajant el poema que ha triat per a l’aniversari
del centre.

• Conceptes: els lapsus són oblits d’algunes paraules concretes.

• Interpretació: portar el poema escrit.

• Supòsits: és important la voluntat de participar i de sentir-se bé fent-ho.

• Punts de vista: el suport en paper facilitarà la lectura del poema i potenciarà l’autoconfiança.

Si bé el pensament com a procés cognitiu té establerts una sèrie de punts
comuns, cal considerar que entre les persones existeixen diferències individuals
relacionades amb els atributs qualitatius de l’activitat pensant:

• Amplitud: es refereix a la possibilitat de reunir una major o menor quantitat
de qüestions i de pensar de forma encertada i creadora sobre diferents
problemes de caràcter pràctic o teòric.

Exemple amplitud

En el cas del Miquel, l’amplitud és contemplar altres possibilitats que l’ajudin a assolir el seu
objectiu: portar el poema escrit, demanar que un/a company/a faci d’apuntador/a, projectar-
lo a la televisió perquè així el puguin llegir les persones amb dificultats auditives, o fer una
lectura col·lectiva facilitant una estrofa a qui desitgi participar.

• Profunditat: és la capacitat d’arribar a allò que és essencial del problema
i establir noves generalitzacions.

Exemple de profunditat

L’animadora sociocultural d’un centre de dia sovint es troba amb dificultats perquè els
usuaris segueixin les activitats que organitza. Després d’observar i analitzar les possibles
causes, s’adona que la dificultat és que ella prepara les dinàmiques i els exercicis sense
tenir en compte l’heterogeneïtat del grup, els seus gustos i les seves preferències.

• Independència: consisteix a contemplar la realitat des d’una perspectiva
crítica, és a dir, a cercar noves vies per atendre, comprendre i assimilar el
que ens envolta i no deixar-se influenciar per les ja conegudes.

Exemple d’independència

En un centre al qual assisteixen persones amb discapacitat intel·lectual s’observa que
manifesten una gran apatia general. Per tal de modificar el clima s’ha pensat en una activitat
al voltant de la comunicació, amb l’objectiu de facilitar un espai on expressar les opinions,
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Joy Paul Guilford
(1897-1987) fou un psicòleg

especialitzat en l’estudi de
la intel·ligència, la qual

concebia com un fenomen
multifactorial i no mesurable

amb un únic paràmetre.

els interessos i les necessitats. El projecte porta per títol “Fem ràdio” i els mateixos
participants escullen i aborden els temes que s’hi tractaran. La direcció del centre mostra
les seves reserves i, després d’insistir i plantejar els beneficis de l’activitat, la proposta tira
endavant.

• Flexibilitat: tracta de saber trobar noves maneres d’abordar els conceptes,
objectes o subjectes quan apareixen situacions que modifiquen les condici-
ons originals.

Exemple de flexibilitat

Hi ha programada una activitat per parelles amb un grup de gent gran de 14 persones. A
l’arribada comuniquen que avui hi assistirà una altra participant, una senyora que es va
incorporar ahir al grup. Davant la nova informació es modifica la forma d’agrupació dels
participants: de dos a tres.

• Consecutivitat: consisteix a saber mantenir un ordre lògic quan recordem
un problema i podem planificar les solucions mentalment sense anar d’una
idea a l’altra.

Exemple de consecutivitat

S’ha organitzat una activitat a l’aire lliure amb un grup de 12 persones amb malaltia mental.
A l’última activitat es va produir un contratemps relacionat amb el clima. Per tant, cal tenir
en compte el pronòstic meteorològic i els espais alternatius als quals accedir en cas de mal
temps, així com la seva capacitat i distribució. D’altra banda, es preparen altres activitats
per fer en un espai tancat.

• Rapidesa: consisteix a trobar la solució encertada en un breu període de
temps.

Exemple de rapidesa

S’ha programat una activitat per realitzar amb persones amb diversitat funcional física i
sensorial. A l’hora d’anar a buscar el material al magatzem, el pany de la porta està avariat
i no es pot accedir a l’interior. Davant la nova situació, es decideix canviar l’activitat i fer
una proposta musical, aprofitant les aplicacions del mòbil.

• Fluïdesa: és la capacitat per donar diverses propostes davant un problema,
aportant més solucions i més alternatives.

Exemple de fluïdesa

Des de primera hora del matí hi ha una avaria elèctrica a l’edifici on viu la Laura, usuària
del SAD, que té diagnosticada una malaltia mental i està en situació de dependència. La
persona que l’atén tenia previst fer unes activitats cognitives en línia i la Laura estava molt
encuriosida. Davant la perspectiva que la Laura es desmotivi, la treballadora familiar li
ofereix diferents activitats perquè pugui triar la que més li convingui: trebals manuals,
música, jocs de paraules o de personatges. Finalment, la Laura es decideix pels jocs
dels personatges, en què es tracta d’endevinar, amb preguntes, quina ha estat la persona
triada.

Els pensaments són complexos i abstractes, la qual cosa dificulta la seva classifica-
ció. No obstant això, és convenient conèixer una distribució orientativa dels tipus
de pensament i les seves característiques.
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El pensament divergent
constitueix un element
intel·lectual de modificació,
innovació i creació que
permet proporcionar
múltiples solucions als
problemes plantejats.

El psicòleg estatunidenc Joy Paul Guilford va formular la teoria del
pensament convergent i pensament divergent a mitjan segle XX, que
distingeix dues maneres diferenciades de dur a terme el procés intel·lectual.

Guilford assenyala que el pensament convergent o vertical parteix d’un conei-
xement ja adquirit i es desenvolupa en un únic pla. Per tal de cercar la resposta,
segueix uns passos concrets i convencionals. El procediment és finit i basat en
l’evidència (vegeu la figura 1.6).

Figura 1.6. Pensaments convergent i divergent

Segons Guilford, el pensament divergent és un procés intel·lectual mitjançant el
qual el subjecte extreu diferents resultats a partir d’una informació rebuda. Aquest
tipus de pensament connecta tots els coneixements, els relaciona d’una manera
inusual i aprofita tots els recursos psicològics: la intuïció, les sensacions i la
percepció.

Exemple de pensament convergent i divergent en una mateixa situació

La Maria, com cada dimecres des de fa dos mesos, va a fer la visita domiciliària a
l’Albert, de 82 anys, un home vidu amb dues filles que havia estat fuster i que no és gaire
comunicatiu. Té dificultats per caminar i presenta un dèficit cognitiu lleu.

Quan la Maria arriba, l’Albert és al llit i es mostra irritable quan l’anima a aixecar-se per
ajudar-lo a rentar-se i vestir-se. La Maria intenta esbrinar què li passa, ja que l’actitud de
l’Albert és habitualment col·laboradora. L’Albert finalment explica a la Maria que s’avorreix
perquè passa moltes hores sol.

• La Maria pregunta a l’Albert en què li agradaria ocupar el temps i aquest li respon que
ho desconeix, però voldria fer-ho amb alguna activitat que li agradés. La Maria li respon
que el proper dia li portarà uns exercicis d’estimulació que el mantindran ocupat a la tarda:
pensament convergent.

• La Maria li pregunta si li agradava el seu ofici i l’Albert li respon que moltíssim. La Maria li
pregunta a l’Albert quina utilitat pot tenir un clip, a part de subjectar. Tot estranyat, l’Albert
li facilita respostes. Les següents qüestions que li fa són al voltant d’un tap de suro, d’una
pastilla de sabó... La Maria intenta afavorir el pensament creatiu de l’Albert per, posteriorment,
convidar-lo a realitzar petites reproduccions amb diferents materials o perquè pugui fer un
recull per escrit del nom i la utilitat de les eines: pensament divergent.

Afecten el pensament les discapacitats intel·lectual, física i motora, el dany
cerebral adquirit, les malalties mentals i les demències. En relació amb el
pensament, es parla d’alteracions del raonament logicodeductiu, resolució de
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problemes, abstracció i alteració en la planificació i presa de decisions, així com
de control conscient de la pròpia conducta.

1.2.2 Llenguatge

El llenguatge és una facultat de les persones, instrument de pensament i de
l’activitat. El llenguatge és el mitjà de comunicació més important que permet
reduir i ordenar les percepcions de l’entorn, i alhora és un instrument complex
amb el qual es poden expressar pensaments, estats, emocions i accions. Per una
banda, és permanent i, per l’altra, és canviant, s’adapta segons l’època i el context,
incorpora expressions noves i silencia les antigues.

El llenguatge està conformat per dues parts: llengua i parla. No es pot concebre
l’una sense l’altra. Ferdinand de Saussure va establir aquesta distinció.

• La llengua és el sistema de signes que comparteix una comunitat (idioma).

• La parla és l’ús particular que fem les persones de la llengua.

El llenguatge és un sistema de signes, orals, escrits o gestuals, que a
través del seu significat i la seva relació permeten que les persones puguem
comunicar-nos.

El llenguatge reuneix unes característiques molt importants per als éssers humans:

• És un mitjà que serveix per accedir a la informació i a la cultura.

• És un mitjà de representació, és necessària la paraula per expressar el
pensament simbòlic.

• És un acte de voluntat personal, la manera de parlar està determinada per
diversos factors personals: edat, valors, creences...

El llenguatge sol ser:

• Racional, perquè fem ús de la raó per poder combinar diferents signes i
elaborar un discurs.

• Arbitrari, perquè els sons per anomenar un concepte no tenen cap relació
especial amb el concepte en si.

• Universal, perquè qualsevol persona té la facultat de comunicar-se fent ús
del llenguatge.

• Adquirit, perquè l’aprenem des de petits.

• Voluntari, perquè és un acte intencional.
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• Convencional, perquè és el que comprèn totes aquelles expressions que
responen a construccions fetes.

Les funcions del llenguatge corresponen als diferents pensaments comunicatius.
Roman Jackobson, lingüista d’origen rus, va establir que les funcions del llenguat-
ge són sis. Vegeu en la taula 1.1 la seva intencionalitat:

Taula 1.1. Funcions del llenguatge (I)

Funcions Definició Exemple

1. Referencial o
informativa

Funció objectiva del llenguatge, serveix per indicar una cosa
concreta.

Quan comuniquem el nombre de participants que assistiran a
l’activitat; quan informem de l’hora en què comença la prova
mèdica o quan indiquem el despatx de la direcció del centre.

2. Emotiva o
expressiva

Realitat psíquica o emocional de la persona que emet el
missatge.

Quan li diem a algú el què sentim en aquell moment, quan
ens alegrem de retrobar un objecte que creiem perdut o quan
ens queixem que s’ha anul·lat l’excursió de l’associació.

3. Apel·lativa o
conativa

Se centra en la persona que rep el missatge. Es tracta de la
funció imperativa del llenguatge, emprada per aconseguir que
uns altres facin el que desitgem.

Quan li diem a algú que ens deixi passar, quan li diem a algú
que calli o quan li indiquem a una altra persona en quina
cadira ha de seure.

4. Metalingüística Centrada en el codi comunicatiu. Dona l’oportunitat d’aclarir
termes, preguntar a l’altra persona si ens expressem amb
claredat, o corregir la manera com parlem.

Quan expliquem a algú el significat d’una paraula que
desconeix o quan corregim l’ortografia de l’escrit que acaba
de fer un company de feina.

5. Fàtica o
relacional

Serveix només per comprovar que el canal de comunicació
està actiu.

Les paraules que utilitzem quan responem al telèfon (“Digui”,
“Hola”...) no formen part del missatge a transmetre, només
serveixen per constatar que algú ens escolta.

6. Poètica o estètica Pot ser la més complicada, perquè se centra principalment en
el codi amb el qual volem transmetre el missatge i fer-lo més
bonic, més efectiu o divertit.

Quan recitem un poema, quan fem un rodolí o quan utilitzem
una metàfora.

Posteriorment (1978), Michael Halliday incorpora tres funcions més, ja que
considera que el llenguatge constitueix un acte social (vegeu taula 1.2):

Taula 1.2. Funcions del llenguatge (II)

Funcions Definició Exemple

Ideativa Vincle existent entre la persona que parla i el món en què viu,
el que l’envolta.

Quan expressem la nostra experiència sobre alguna cosa
estem informant l’altre de la manera com veiem el món.

Interpersonal Establiment de relacions socials. Les paraules, l’entonació, el ritme que utilitzem i l’actitud que
mostrem respecte al que diem i a qui ho diem.

Textual Relacionada amb el mitjà: si és un text oral o escrit (nota o
una llibreta, etc.)

Recordeu tancar els llums en sortir.

El deteriorament del llenguatge i de la parla dificulta la comunicació i les relacions
socials.

Les alteracions del llenguatge són totes aquelles dificultats o absències en la
comprensió, emissió o producció del llenguatge en els seus diferents aspectes
i les quals generen problemes en l’adaptació de les persones al seu entorn
i/o una inquietud significativa.
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Alteracions del llenguatge

Els trastorns més comuns que produeixen alteracions del llenguatge són la
disàrtria i l’afàsia.

La disàrtria és un trastorn motor de la parla causat per la paràlisi o la
debilitat dels músculs usats per parlar.

Entre les causes que la provoquen hi ha:

• Ictus

• Accident cranioencefàlic

• Malaltia neurodegenerativa (Parkinson, esclerosi múltiple...)

• Tumor cerebral

• Pròtesis dentals mal ajustades

• Intoxicació amb alcohol

• Efectes secundaris de medicaments sobre el sistema nerviós central

L’afàsia és la pèrdua o alteració de les habilitats comunicatives adquirides.
Pot afectar tant a nivell d’elaboració del discurs com de la comprensió d’algú
altre.

L’afàsia normalment és conseqüència de:

• Accident cerebral o ictus

• Traumatisme cranial degut a accidents

• Infeccions al cervell

• Malaltia d’Alzheimer

• Altres demències

Les afàsies es divideixen en dos tipus: fluents i no fluents.

• Afàsies fluents: presenten un discurs extern i sense gaire esforç articulatori,
però amb molts dèficits, poca informació del que es vol transmetre i una
locució incomprensible causada pels diferents trastorns que alteren les
paraules.

• No fluents: les persones afectades fan un gran esforç per articular les
paraules, ja que tenen dificultats per accedir al vocabulari i repeteixen
contínuament paraules o frases. Tot i així, el seu discurs és més entenedor
que el que elaboren les persones amb afàsia fluent.
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1.3 Característiques de les funcions cognitives en persones en
situació de dependència

Les funcions cognitives són les que permeten el coneixement i la interacció amb
tot el que ens envolta. Òbviament, qualsevol alteració, limitació o pèrdua d’alguna
o algunes d’aquestes funcions pot incidir en les capacitats i en la funcionalitat de
la persona per viure de manera autònoma, augmentant així la seva vulnerabilitat.

1.3.1 Gent gran

L’envelliment porta implícits una sèrie de canvis que incideixen en les persones a
nivell físic, mental, emocional i social, i la seva aparició no és aïllada, sinó que
tots els canvis estan relacionats els uns amb els altres. Les característiques de
l’envelliment cognitiu depenen de factors individuals; tot i així, es pot afirmar que
hi ha una sèrie de característiques cognitives que es veuen modificades a causa de
l’edat.

Les principals alteracions cognitives en persones grans es manifesten en els
següents aspectes:

• Augment gradual d’oblits, des de tasques quotidianes fins a oblidar-se d’una
cita o de prendre un medicament.

• Disminució de la intel·ligència fluida i la capacitat de resoldre nous proble-
mes, utilitzar la lògica en situacions noves i identificar patrons.

• Reducció de la capacitat visual i/o auditiva, la qual cosa pot afectar la
percepció dels corresponents estímuls sensorials i fer un registre parcial de
la informació.

• Aparició d’algunes alteracions del llenguatge:

– Dificultat en la fluïdesa, per trobar les paraules d’ús comú, fins a una
completa incapacitat per a la parla, problemes per comprendre el que
diuen les altres persones, complicacions en voler expressar el que es
vol expressar.

– Substitució d’una paraula per una altra que pertany al mateix camp
semàntic (exemple: dir “vermell” quan s’intenta pronunciar “blau”),
reemplaçar la paraula per una altra paraula real que no pertany al
mateix camp semàntic (exemple: dir “plat” quan està pronunciant
“jaqueta”), substituir un fonema per un altre (exemple: “samta” per
“samarreta” (parafàsia).

– Dificultat en la comprensió oral, sobretot per entendre ordres comple-
xes que contenen diverses accions seqüenciades.
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1.3.2 Persones amb demència

Les persones amb demència solen presentar dificultats per reconèixer la informa-
ció prèviament apresa a través dels sentits (gnòsies) i per mantenir les habilitats
motores adquirides (pràxies).

Algunes de les gnòsies més comunes són:

• Pèrdua de memòria: el primer símptoma pot manifestar-se amb la dificultat
per comunicar-se o per trobar les paraules per fer-ho.

• Incapacitat de reconèixer de manera visual els diferents estímuls (cares,
formes...) i atorgar-los un significat.

• Dificultats per reconèixer la informació mitjançant els diferents estímuls
sensorials: tàctils (textura, materials dels objectes, temperatura), olfactius
(cafè, colònies..), gustatius (dolç, salat..) o auditius (diferents sons).

A les afectacions de les pràxies se les anomena apràxies. Les més comunes són:

• Dificultat en la coordinació i les funcions motores: pèrdua progressiva de
la capacitat de fer activitats de la vida diària: escriure, saludar amb la mà,
vestir-se, pentinar-se, etc.

• Dificultats per orientar-se tant espacialment com temporalment.

• Complicacions a l’hora de manipular objectes mitjançant una seqüència de
gestos (no es reconeix l’objecte, ni el coneixement del que es vol fer ni
l’ordre seqüencial d’aquesta acció).

Tant les gnòsies com les pràxies són mecanismes importants per portar a terme les
activitats de la vida quotidiana. A causa de les alteracions cognitives, les persones
amb demència poden mostrar un caràcter apàtic i irritable, i els estats depressius
són habituals.

El següent vídeo aporta idees generals sobre la relació amb les persones amb
problemes de memòria:

https://www.youtube.com/embed/M91ZTg5gmT8?controls=1
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1.3.3 Persones amb diversitat funcional física i diversitat funcional
sensorial

Les persones amb diversitat funcional física o bé diversitat funcional sensorial
poden veure alterades les seves capacitats cognitives, fonamentalment com a
conseqüència associada de la seva diversitat. Les persones amb diversitat
funcional física poden haver patit una afectació, com podria ser una lesió cerebral,
que no només incideixi en les seves capacitats físiques sinó també en les seves
capacitats cognitives. En aquest cas poden presentar, entre d’altres, les següents
característiques:

• Dificultat per reconèixer la informació, objectes o persones

• Afectacions a nivell de memòria

• Alentiment de la capacitat de raonament

• Reducció de vocabulari

• Disminució de la seva fluïdesa verbal

Les persones amb diversitat funcional sensorial veuen modificada la seva
manera d’accedir a la informació a través dels sentits arran de la pròpia diversitat
funcional, i aquest fet pot limitar també el nombre d’experiències viscudes.
En aquest sentit, poden presentar alteracions en les seves capacitats cognitives
bàsiques, sobretot en la percepció, capacitat lligada als sentits, així com també en
les capacitats cognitives superiors, com el pensament i el llenguatge.

El moment vital en què s’hagi produït el fet que hagi ocasionat la diversitat
funcional sensorial (naixement, infància, adultesa) determinarà el grau de les
alteracions cognitives.

Per exemple, les persones amb diagnòstic de discapacitat visual tenen una restric-
ció a l’hora d’assimilar les característiques i la varietat dels objectes i conceptes.
En les persones amb discapacitat auditiva, d’altra banda, en tenir una part de l’oïda
afectada, provoca que el seu cervell tingui més feina per descodificar la informació
que rep, incidint en la disminució de la memòria immediata.

Les persones amb diversitat funcional física o sensorial es troben diàriament
amb barreres per poder desenvolupar-se en un entorn segur i relacionar-
se amb els altres, i això provoca en molts casos una major incidència en
l’aïllament social.
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Fer servir la paraula gos per
denominar tots els mamífers

de quatre potes és un
exemple de sobreextensió.

1.3.4 Persones amb diversitat funcional intel·lectual

Les persones amb diversitat funcional intel·lectual presenten alteracions sobretot
en les capacitats cognitives bàsiques. Entre les alteracions que presenten es troben
les següents:

• Dificultat per comprendre conceptes, idees o relacions abstractes. Tot allò
que és concret i/o tangible és més fàcil d’entendre.

• Limitacions en el processament de la informació, com la capacitat de
rebre informació, processar-la i emetre una resposta en relació amb la
informació rebuda. Requereixen més temps per respondre a preguntes o
seguir instruccions, per exemple.

• Dificultats per generalitzar, associen una informació a una situació concreta
i poden no aplicar-ho en una situació semblant, tot i disposar de la informa-
ció per donar-hi resposta.

• Vocabulari pobre, podent-se donar sobreextensió, que fa referència a l’ús
d’una sola paraula per designar més d’un objecte.

• En la seva expressió oral es donen: repeticions de fonemes, omissions,
substitucions, etc., que donen peu a paraules que manquen de significat. En
alguns casos es dona l’ecolàlia, la repetició continuada de frases o paraules
dites per altres persones.

• A nivell de percepció auditiva poden confondre dues paraules semblants,
recordar només dues paraules d’una frase i confondre dues paraules molt
semblants.

• Alteracions a nivell de morfosintaxi: elaboració d’enunciats curts, en
què manquen les paraules que exerceixen de connectors (“i”, “perquè”,
“aleshores”, etc.), manca de concordança entre subjecte i predicat, temps
verbals erronis.

• Dificultat en el desenvolupament de l’empatia, com la capacitat de situar-se
en el lloc de l’altre i entendre els seus sentiments.

1.3.5 Persones amb malaltia mental

Les persones amb malaltia presenten, de forma general, alteracions en la cognició,
l’estat anímic i el comportament. Les característiques pròpies de cadascuna de les
malalties mentals determinen quines són aquestes alteracions, que en funció del
grau es concreten de forma diferent en cada persona.

Les alteracions més freqüents que presenten les persones que pateixen una malaltia
mental són:
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• Alteracions a nivell de percepció: es té una percepció distorsionada de
la realitat de la persona, que no s’ajusta a les característiques reals que la
realitat presenta; poden patir al·lucinacions.

• Deteriorament de l’atenció: dificultats per detectar estímuls, concentrar-
se i mantenir l’atenció, com a conseqüència de les alteracions a nivell de
percepció o bé les provocades per una alteració en l’estat d’ànim.

• Alteracions en la memòria: dificultats per evocar aspectes recents (memòria
immediata), adquirir nova informació; pot aparèixer el record d’esdeveni-
ments que mai han succeït (fabulacions).

• Alteracions de pensament: els pensaments es presenten de manera fragmen-
tada i desorganitzada, tenen dificultats per distingir la fantasia de la realitat
i poden tenir idees delirants, entenent aquestes com a falses creences.

• Afectacions en el llenguatge: dificultats per expressar-se, mostren pobresa
del llenguatge i una baixa fluïdesa verbal, que genera incomprensió en els
altres i que provoca l’aïllament social i laboral.

• Alteracions a nivell emocional: dificultats per entendre els sentiments dels
altres, es mostren poc afectius i tenen tendència a la introversió.

1.4 Obtenció d’informació sobre les funcions cognitives de persones
en situació de dependència

La importància de les alteracions de les funcions cognitives ve donada no només
per la seva elevada prevalença, sinó per la tendència a associar-se amb trastorns
conductuals.

Conèixer el grau de les alteracions de les funcions cognitives permet:

• Estimar la qualitat de la informació que aporta el pacient sobre si mateix i
la seva malaltia.

• Valorar la seva capacitat per comprendre la informació que rep.

• Detectar els canvis en el nivell cognitiu al llarg del temps, la qual cosa in-
fluirà en les futures decisions diagnòstiques, terapèutiques i les relacionades
amb la seva ubicació.

L’obtenció d’informació es realitza mitjançant l’entrevista, l’observació i
les escales estandarditzades.
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1.4.1 Entrevista

L’entrevista personal és una de les tècniques d’obtenció d’informació més empra-
da, tant amb la persona usuària com amb els seus familiars.

L’entrevista és un procediment que permet recollir informació sobre els
diferents coneixements, estats, habilitats i capacitats de la persona en situació
de dependència.

Per valorar les funcions cognitives d’una persona, en l’entrevista es fan preguntes
sobre aspectes del dia a dia on es pugui evidenciar el funcionament de les seves
capacitats cognitives. De vegades s’interpel·la als dèficits observats en la seva vida
diària: si té dificultats per trobar la paraula que cal dir o per articular-la, dificultats
per recordar el que va esmorzar el dia anterior, si pot parlar sobre un programa que
estigui mirant a la televisió, si entén i segueix instruccions senzilles... També es
pregunta si confon noms de familiars, si té dificultats per reconèixer cares familiars,
si s’ha desorientat pel carrer o per casa. Així mateix, també es realitzen preguntes
destinades a obtenir informació sobre el seu estat emocional, si ha reaccionat
agressivament davant d’alguna situació o alguna persona, si es mostra apàtic, si
manifesta una conducta ansiosa, etc.

La informació obtinguda a través de l’entrevista permetrà conèixer també el nivell
de consciència de dèficit per part de la persona en situació de dependència i/o els
seus familiars.

Exemples de preguntes per valorar les funcions cognitives

• Percepció:

– Reconeix perfectament les coses i les persones?

– Confon algunes persones o coses però pot rectificar?

– Té falsos reconeixements visuals i/o auditius?

• Atenció:

– Pot seguir una conversa, una lectura o una pel·lícula correctament?

– Es despista fàcilment?

– Li costa mantenir l’atenció?

• Memòria:

– Recorda què ha esmorzat avui?

– Barreja fets recents amb passats?

– Li costa fixar els fets recents?

• Pensament:

– Expressa normalment el que pensa i el que necessita?

– Expressa les seves idees d’una manera lenta, accelerada o irregular?

– A vegades es queda en blanc?

• Llenguatge:
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Vegeu l’explicació
detallada de les tipologies
d’entrevista en l’apartat
“Habilitats i hàbits
d’autonomia personal”,
concretament en la
“Valoració inicial de les
HAPS”.

– S’expressa bé, amb fluïdesa, o lentament o amb dificultats?

– Només pronuncia algunes paraules?

– Comprèn bé el que se li diu?

• Orientació:

– Coneix la data del seu naixement, la data d’avui i l’estació?

– Confon l’horari dels àpats?

– S’orienta on es troba?

Les entrevistes poden ser dirigides o estructurades, semidirigides o semiestructu-
rades, obertes o no estructurades.

• Les entrevistes estructurades només inclouen respostes tancades (sí/no).
Exemple: Recorda quines activitats va fer ahir?

• Les entrevistes semiestructurades permeten respostes obertes a preguntes
tancades. Exemple: De les activitats que va realitzar ahir, quina és la que
més li va agradar?

• Les entrevistes obertes formulen preguntes que permeten aportar respostes
en la línia i amb la informació que consideri la persona. Exemple: Com
considera els canvis que s’han produït en aquests darrers anys?

El tècnic sociosanitari aprofitarà diferents moments de la seva intervenció
per establir converses informals amb les persones dependents, i així obtenir
informació que, juntament amb l’observació, permet detectar el seu estat
cognitiu i adonar-se dels canvis que es van produint.

1.4.2 Observació

L’observació és una tècnica que possibilita obtenir informació dins el context real
de l’usuari, ja sigui al seu propi domicili o bé en un entorn institucional, com
un centre de dia, una residència o un centre ocupacional. D’altra banda, aquesta
tècnica permet contrastar la informació que els usuaris i/o familiars proporcionen
als professionals de forma verbal, i l’observació evidenciarà si allò que han
manifestat es relaciona o no amb el que succeeix a la realitat. De vegades, la
percepció que tant l’usuari com els familiars tenen de la situació no es correspon
amb la visió del professional.

En el disseny de l’observació serà important que el tècnic tingui present quins
seran els aspectes sobre els quals es fixarà, i d’aquesta manera es fa una observació
planificada i sistematitzada.

La informació recollida està donada per la conducta de l’usuari i les característi-
ques del context real. Alguns dels aspectes que aporten informació sobre l’estat
cognitiu de l’usuari són:
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• Estat del domicili i/o habitació: endreçat o no, coses ubicades al lloc
corresponent, acumulació d’objectes sense ús aparent, cúmul de restes de
menjar a la nevera, higiene de la llar, etc.

• Aparença personal: cuidada o descuidada, estat de la roba, roba apropiada
per a l’estació de l’any, etc.

• Comunicació no verbal: parla ràpida o lenta, agitació, dificultat per man-
tenir la mirada durant la conversa, espatlles abaixades, to de veu elevat,
discurs incoherent, etc.

Exemple d’observació

És estiu i en arribar a l’habitació d’un usuari el trobes amb un jersei de llana posat. En
preguntar-li, et respon que som al mes de gener. La conversa continua sobre el temps i la
temperatura, i de sobte, l’usuari calla i tanca els ulls. Li preguntes com es troba i si li cal
res; com a resposta, l’usuari obre els ulls i et diu que molt bé i que “quina calor que tinc
amb aquest jersei de llana; ara l’endreçaré a l’armari”. Li preguntes si no el necessitarà i
et diu que no, que som a l’estiu. I quan vols saber a quin mes estem, et contesta que a
l’agost.

La conducta de l’usuari posa de manifest la possible presència d’una alteració cognitiva,
que pot ser puntual o que pot anar augmentant.

L’enfocament de l’observació és descriptiu. Per registrar la informació obtinguda
de l’observació, els instruments més emprats són els registres, que el professional
pot fer servir en el moment en què realitza l’observació, o bé tot just després
de realitzar-la, si considera que el fet d’estar enregistrant la informació pot
provocar alteracions en la conducta de l’usuari. Els registres contenen ítems sobre
aspectes concrets de la conducta de l’usuari i permeten observar en detall les
diferents funcions cognitives. Els anecdotaris són un altre instrument que permet
evidenciar la informació recollida durant l’observació. En aquest cas, l’instrument
és més lliure i flexible, atès que no conté cap ítem concret al qual donar resposta,
sinó que el tècnic pot anotar de forma descriptiva aquelles conductes i/o actituds
de l’usuari que consideri rellevants.

1.4.3 Escales i proves estandarditzades

Les escales i proves estandarditzades donen la possibilitat d’aprofundir en aspectes
concrets en poc temps, en tractar-se d’un seguit de preguntes prefixades.

Les proves d’obtenció d’informació són complementàries; per aquest motiu, més
enllà d’administrar alguna de les escales o proves estandarditzades per valorar
les funcions cognitives, és important complementar els resultats obtinguts amb la
informació recollida de l’observació i/o l’entrevista.

Algunes de les principals escales per valorar els aspectes cognitius són les
següents:
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• Test cognitiu de Pfeiffer. És un test que valora les següents funcions
cognitives: memòria, orientació i la capacitat d’executar tasques seriades
aritmètiques (vegeu taula 1.3).

Taula 1.3. Preguntes del Test de Pfeiffer

+ -

Quin dia és avui? (dia, mes i any)

Quin dia de la setmana és avui?

On son ara?

Quin és el teu número de telèfon? I la teva adreça?

Quina edat tens?

Quina és la teva data de naixement? (dia, mes i any)

Qui és l’actual president del Govern?

Qui fou l’anterior president del Govern?

Quins són els cognoms de la teva mare?

Resta de 3 en 3, des del número 20 fins al 0.

Puntuació total:

• Miniexamen cognoscitiu (MEC) de Lobo. És un test que explora i
puntua diverses àrees, com ara l’orientació temporal i espacial, la memòria
immediata i de fixació, l’atenció i el càlcul, la producció i repetició del
llenguatge, la lectura i l’habilitat visuoespacial.

• Escala d’ansietat i depressió de Goldberg. És una escala que mesura
la depressió i l’ansietat. Aquesta escala no proporciona diagnòstic de cas
psiquiàtric, sinó tan sols la probabilitat de ser-ho. Cal confirmar-ho amb
una entrevista diagnòstica semioberta o dirigida.

• Escala de Reisberg (GDS). El GDS és l’escala de deterioració global de
Reisberg, la qual estableix set estadis de deteriorament cognitiu des del GDS
1 (sense deteriorament cognitiu) fins al GDS 7 (deteriorament cognitiu molt
sever/demència greu). Per determinar en quin GDS es troba la persona
afectada es fa un test, conegut com a minimental, durant el qual es fan una
sèrie de preguntes a través de les quals es valoren aspectes com l’orientació,
la memòria, l’atenció, el càlcul, el llenguatge o l’escriptura. El resultat
d’aquest test determina en quin GDS o grau de deteriorament cognitiu es
troba la persona.

• Test d’identificació COM-NAM. Es presenten objectes mitjançant imatge
i so. S’ha de dir en quin format (imatge o so) ha aparegut l’objecte la darrera
vegada, o si aquest no ha aparegut prèviament. Amb aquest test s’observa
el nivell de canalització i classificació dels estímuls en la memòria.

Exemple de valoració cognitiva de la Margarida

La Neus és una treballadora d’un servei d’atenció domiciliària i té com a usuària la
Margarida (78 anys, vídua des de fa 5 anys). L’altre dia, quan va ser l’hora de preparar
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el dinar, la Neus es va trobar un pa de pessic dins del forn, i en preguntar-li a la Margarida
aquesta li va respondre que ella no havia estat.

En els últims dies, la Neus ha fet l’observació de canvis en el comportament de la usuària.
Abans la Margarida llegia de forma diària i ocupava part del seu temps fent mots encreuats
i sudokus; ara són activitats que ha abandonat, segons la usuària, perquè cal renovar les
ulleres i graduar-les de forma correcta.

En un moment de la tarda en què ambdues parlen sobre algun dels comentaris fets en un
programa de televisió, la Neus observa que la Margarida li repeteix dos cops la mateixa
pregunta en un període curt de temps. Així mateix, la tècnica recorda que la setmana
passada la Margarida va oblidar la seva visita al metge de capçalera i observa que, des fa
un temps, les seves habilitats comunicatives s’han anat reduint.

L’observació realitzada per la Neus posa de manifest la necessitat d’una valoració. Es
trasllada la informació a l’equip de treballadors del SAD i es determina fer una sèrie de
proves:

• Test cognitiu de Pfeiffer

• Valoració amb l’escala de Reisberg

• Examen neurològic

Atenent els resultats de les proves, a la Margarida se li diagnostica la malaltia d’Alzheimer
amb un índex de deteriorament de GDS4. S’identifiquen alteracions en les funcions
d’atenció, concentració, orientació i llenguatge.
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2. Estratègies d’intervenció per al manteniment i la millora de les
capacitats cognitives i la seva avaluació

En el nostre dia a dia executem diferents capacitats cognitives que ens permeten
recordar, aprendre, sentir emocions i desenvolupar-nos de manera efectiva en les
nostres vides. Malauradament, existeixen un seguit de problemes, ja siguin de
caràcter neurològic o psiquiàtric, que poden dificultar enormement les capacitats
cognitives de les persones i el seu entorn.

Els integradors socials poden dur a terme una sèrie de tasques, exercicis i
estratègies específiques per afavorir l’estimulació cognitiva del pacient i la seva
neurorehabilitació. En aquest sentit, la plasticitat neuronal es presenta com un
element cabdal en la rehabilitació i la recuperació de les funcions cognitives
bàsiques.

L’estimulació cognitiva fa referència a un conjunt de tècniques dirigides a
mantenir o millorar el funcionament cognitiu d’una persona o persones a
través d’exercicis que estimulin els diferents processos i components de les
funcions cognitives: l’orientació, el llenguatge, l’atenció, la memòria...

2.1 La rehabilitació neuropsicològica i la plasticitat neuronal

La rehabilitació neuropsicològica, si bé se sol associar amb l’estimulació
cognitiva, és un terme que inclou un ventall més ampli d’estratègies d’intervenció
que permet als usuaris i les seves famílies aconseguir un major benestar en la seva
vida quotidiana.

Seguint Muñoz (2009), la rehabilitació neuropsicològica comprèn un sistema
d’activitats terapèutiques amb l’objectiu d’aconseguir canvis funcionals en les
persones mitjançant:

• Restabliment o reforç dels patrons de conducta i d’activitat cognitiva
prèviament apresos.

• Establiment de nous patrons d’activitat cognitiva mitjançant estratègies
substitutòries.

• Introducció de nous patrons d’activitat gràcies a mecanismes compensatoris
interns o externs.

• Ajuda al pacient i la seva família per adaptar-se a la nova condició de
discapacitat i millorar el funcionament global.
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En tots dos casos, la
neuroplasticitat esdevé

l’element clau en la
rehabilitació i l’estimulació

cognitiva.

El nostre sistema nerviós posseeix la capacitat adaptativa de minimitzar els efectes
d’una lesió o malaltia a través de la seva pròpia organització estructural i funcional.
Es considera que el sistema nerviós disposa de la capacitat de canviar les seves
reaccions a través de les repeticions successives.

La plasticitat neuronal o neuroplasticitat fa referència a la capacitat de les
neurones o les àrees cerebrals de respondre de manera funcional a les deficiències
d’una funció cognitiva o àrea cerebral lesionada, és a dir, les neurones tenen la
capacitat d’“aprendre” i assumir tasques que inicialment havien estat destinades a
altres grups neuronals.

L’Organització Mundial de la Salut, al 1982, va definir el terme
neuroplasticitat com la capacitat de les cèl·lules del sistema nerviós per
regenerar-se, anatòmicament i funcionalment, després d’estar sotmeses
a influències patològiques ambientals o de desenvolupament, incloent-hi
traumatismes i malalties.

Si bé la rehabilitació cognitiva està dirigida principalment a la restauració o la mi-
llora de la funció cognitiva alterada, és freqüent ensenyar a les persones estratègies
de compensació que els permetin desenvolupar-se en la seva vida quotidiana de
manera funcional. D’aquesta manera, les estratègies en la rehabilitació cognitiva
es divideixen en dos grans grups (vegeu la figura 2.1):

• Programes de restauració

• Programes de compensació

Figura 2.1. Rehabilitació neuropsicològica

Els programes de reentrenament o restauració d’una funció cognitiva es basen
en la pràctica d’exercicis que ajudin a estimular i enfortir processos bàsics com
l’atenció, la memòria, la percepció o les funcions executives.

Els fonaments teòrics d’aquest tipus d’intervenció són la concepció que l’estimu-
lació dels factors cognitius implicats en la disfunció conduirà a una millora i una
automatització d’aquests processos. Aquesta restauració es basa en la realització
d’exercicis, majoritàriament de caràcter repetitiu, que impliquin l’ús de la funció
cognitiva que cal restaurar (però això parlem de reentrenament). Es pensa que
aquest reentrenament conduirà a la recuperació neuronal promovent la plasticitat
neuronal i fins i tot la regeneració espontània de neurones.

L’estimulació cognitiva d’una determinada funció implica mecanismes de baix
a dalt (bottom up), de manera que els processos de baix nivell són els que
comporten la recuperació de processos d’alt nivell. Consegüentment, aquest tipus
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d’entrenament comença amb tasques molt senzilles que, a mesura que la persona
avança en la seva capacitat, esdevenen més complexes.

Les estratègies de restauració de funcions són aquelles dirigides a facilitar
les activitats necessàries per a la vida diària de la persona mitjançant
l’estimulació cognitiva i l’exercitació repetitiva de la funció malmesa.

D’altra banda, els programes que utilitzen la compensació de funcions cognitives
es basen en la substitució d’una funció mitjançant una reorganització funcional.
Això vol dir que les regions cerebrals que no es troben malmeses assumeixen
les funcions afectades. D’aquesta manera, es posen en marxa altres processos
cognitius diferents dels que la persona utilitzava abans de patir la malaltia, trastorn
o lesió. Aquest tipus d’intervenció, que tracta de compensar funcions afectades,
implica mecanismes de dalt a baix (top-down).

Les estratègies de compensació de funcions cognitives són aquelles
dirigides a facilitar les activitats necessàries per a la vida diària de la
persona mitjançant estratègies alternatives o ajudes externes que redueixin
l’exigència o la necessitat de la funció cognitiva alterada.

2.2 Estratègies d’estimulació cognitiva i neurorehabilitació

La intervenció cognitiva aplega un conjunt de mètodes i estratègies dirigits a opti-
mitzar les funcions cognitives de les persones, reduir el seu grau de dependència
i/o evitar que aquest augmenti per millorar la seva qualitat de vida i potenciar la
seva autoestima.

Les tècniques d’estimulació cognitiva i neurorehabilitació es poden aplicar a
escala individual, amb una adaptació específica a les característiques i necessitats
de l’usuari, o a escala grupal, permetent una optimització de temps i recursos dels
professionals i potenciant alhora la interacció entre usuaris. En funció del servei
on el tècnic treballi és més o menys factible l’aplicació individual i/o la grupal.

Quaderns d’estimulació cognitiva

Trobareu exercicis als quaderns d’estimulació cognitiva editats per diferents entitats i
empreses:

• bit.ly/2WVu5pw

• bit.ly/2WUwPUi

D’entre les accions adreçades a l’estimulació i neurorehabilitació destaquen les
destinades a les següents funcions cognitives: percepció, atenció, memòria,
llenguatge i càlcul. Els exercicis plantejats serveixen de referència per poder-
ne dissenyar d’altres que s’adaptin a les necessitats concretes del moment en què
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es trobi una persona. Habitualment formen part d’un programa, i un dels més
emprats són el programes de psicoestimulació integral.

Els programes de psicoestimulació integral conformen un seguit
d’activitats destinades a contribuir a la millora i/o el manteniment de les
capacitats cognitives d’una persona, i amb això a la seva autonomia.

2.2.1 Entrenament i estimulació de la percepció

La percepció és la funció cognitiva que ens facilita la interpretació i la comprensió
de la informació que captem mitjançant els sentits. Una lesió en qualsevol de les
àrees associatives pot obstaculitzar l’atribució de significat als estímuls sensorials,
fet que provoca el que es coneix com a agnòsies.

Per exemple, una persona que pateix agnòsia auditiva no pot reconèixer l’estímul
auditiu, però sí mitjançant els altres estímuls sensorials que se li puguin presentar:
imatges, paraules escrites o llenguatge no verbal.

Algunes de les activitats per estimular i rehabilitar aquesta funció són les definides
en la taula 2.1:

Taula 2.1. Entrenament i estimulació de la
percepció

Tipus Exercicis

Percepció visual 1. Localitzar imatges

2. Localitzar objectes

3. Localitzar figures
geomètriques

4. Localitzar objectes de
formes diferents

Percepció auditiva 5. Identificar sons

6. Evocar sons

Percepció tàctil 7. Reconèixer objectes

8. Recordar textures

Percepció olfactiva 9. Descobrir olors

10. Distingir olors

Percepció gustativa 11. Distingir aliments

12. Concretar el gust

13. Gust i textura

Percepció visual

La percepció visual fa referència a la capactitat de seleccionar, organitzar i
interpretar les sensacions que arriben per la vista.

Exercici 1: Localitzar imatges

Material: làmina amb quatre fileres d’imatges. Cada filera conté la mateixa imatge repetida
quatre vegades, però amb mides diferents. Dues imatges són de la mateixa mida, una
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tercera imatge és d’una mida superior i la quarta imatge és d’una mida inferior (vegeu la
figura 2.2).

Instruccions: es facilita a la persona usuària la làmina i se li demana que l’observi amb
atenció. A continuació, se li donen les següents consignes:

• De cada filera, assenyaleu les dues imatges iguals.

• De cada filera, assenyaleu la imatge més petita.

• De cada filera, assenyaleu la imatge més gran.

Figura 2.2. Làmina amb imatges

L’exercici es pot ampliar demanant a la persona:

• Assenyaleu a quina columna es troba la casa més gran.

• Assenyaleu a quina filera es troba l’estrella més petita.

Exercici 2: Localitzar objectes

Aquesta activitat es realitza sense suport material.

Instruccions: com que l’objectiu d’aquest exercici és que la persona usuària indiqui,
verbalment o gestualment, els objectes del seu voltant, se li formulen preguntes similars
a les següents:

• Quins objectes de fusta hi ha en l’espai?

• Què hi ha de color blau?

• Què hi ha a prop del sostre?

• Quins objectes comencen per la lletra R?

Exercici 3: Localitzar figures geomètriques

Material: làmina amb diferents figures geomètriques de diversos colors (vegeu la figura
2.3).

Instruccions: es facilita a la persona usuària la làmina amb les figures geomètriques i se
li demana el següent:

• Digueu quantes figures veieu.

• Digueu quines figures són del mateix color.

• Digueu quants colors hi ha.
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• Digueu si hi ha figures iguals, tot i que siguin de diferent color.

Figura 2.3. Làmina amb figures geomètriques

Es pot augmentar la complexitat de la tasca demanant que identifiqui d’altres aspectes:

• Quines són les figures que apareixen en la primera filera?

• En quina filera es troba el pentàgon?

• En quines fileres estan situats els triangles?

• En quina columna està col·locat el rombe?

Exercici 4: Localitzar objectes de diferents formes

Aquesta activitat es porta a terme sense suport material.

Instruccions: se sol·licita a la persona que indiqui objectes d’una determinada forma
(rodona, quadrada...) en el seu entorn habitual (carrer, domicili, etc.).

Percepció auditiva

La percepció auditiva fa referència a la capactitat de seleccionar, organitzar i
interpretar les sensacions que arriben per l’oïda.

Exercici 5: Identificar sons

Material: instruments musicals, CD, gravacions amb sons d’animals o sorolls d’objectes
quotidians (rellotge, porta que s’obre o tanca, etc.), sons de la natura (trons, pluja...),
sintonies de programes de televisió o d’anuncis, vídeos musicals, sintonies del mòbil, etc.

Instruccions: la consigna donada a la persona és que identifiqui els sons, les sintonies o
les cançons que vagi escoltant a través d’un suport auditiu.

Exercici 6: Evocar sons

Aquesta activitat es fa sense suport material.

Instruccions: atenent els gustos de la persona usuària, i a través d’una conversa, el
professional fa incís sobre els sons i sorolls quotidians: d’animals, del camp, de transports,
etc. Convida l’usuari a reproduir-los. Així mateix, pot incorporar la demanda de taral·lejar
cançons, sintonies, etc.
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Percepció tàctil

La percepció tàctil fa referència a la capactitat de seleccionar, organitzar i
interpretar les sensacions que arriben pel tacte.

Exercici 7: Reconeixement d’objectes

Material: bossa o recipient fondo amb objectes quotidians de diferents mides i textures
(fregall, coberts, pinta, roba, tap...), aliments (pasta de sopa, cigrons, fruita seca..), tèxtils
(retalls de roba de textures diferents, cotonets...). Vegeu-ne un exemple en la figura 2.4.

Figura 2.4. Objectes quotidians

Instruccions: es presenta a la persona usuària una bossa, o recipient fondo, que conté
diferents objectes. La consigna donada és treure’ls d’un en un, seqüencialment i sense
mirar els diferents objectes de la bossa i identificar-los mitjançant el tacte.

Exercici 8: Recordar textures

Aquesta activitat es fa sense suport material.

Instruccions: es demana a la persona usuària que evoqui i verbalitzi objectes el material
dels quals sigui suau, aspre, rugós, llis, etc. També es pot plantejar l’exercici a la inversa: a
partir d’un element concret, sol·licitar a la persona que indiqui quin tipus de textura presenta.

Percepció olfactiva

La percepció olfactiva fa referència a la capactitat de seleccionar, organitzar i
interpretar les sensacions que arriben per l’olfacte.

Exercici 9: Descobrir olors

Material: pots que continguin fruits olorosos (cafè, peles de taronja...), espècies i herbes
aromàtiques (canyella, farigola, romaní, etc.), colònies i olis essencials (lavanda, llimona,
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etc.). Preferiblement, els pots han de ser de vidre, per conservar les olors, amb una petita
obertura a la part superior per poder olorar l’interior.

Instruccions: es presenten a la persona, d’un en un, els pots olorosos. Cal obrir la part
superior perquè la persona se l’acosti al nas i pugui identificar a què correspon la seva
aroma.

Pots d’olors
Exercici 10: Distingir olors

Aquesta activitat es porta a terme sense suport material.

Instruccions: s’inicia l’exercici facilitant a la persona usuària la consigna de recordar i
identificar quines són, per a ella, les olors agradables, desagradables, penetrants, etc.
S’estableix una conversa entre professional i usuari que ajudarà a identificar-los.

Percepció gustativa

La percepció gustativa fa referència a la capactitat de seleccionar, organitzar i
interpretar les sensacions que arriben per les papil·les gustatives.

Exercici 11: Distingir aliments

Material: diferents tipus d’aliments (xocolata, cacauets, iogurt de maduixa, suc de llimona,
alvocat, etc.).

Instruccions: es faciliten els diferents aliments a la persona sense que pugui haver-hi
contacte visual i/o tàctil. Un cop assaborit i ingerits, se li demana que reconegui l’aliment.

Exercici 12: Concretar el gust

Material: diferents tipus d’aliments (sal, mel, suc de llimona, nata, etc.).

Instruccions: la consigna donada a la persona és que ha d’identificar, i sobretot concretar,
les característiques gustatives dels aliments que tastarà. Ha de dir si l’aliment és dolç, salat,
amarg, àcid, etc. En una segona part de l’activitat se li pot demanar que verbalitzi alguns
aliments dolços, salats, picants, àcids, amargs, tous i durs. Es pot mantenir una petita
conversa en què es demani:

• Preferències respecte als aliments.

• Darrer àpat.

• Si li agrada més el salat que el dolç.

• Sabor preferit.

• Algun sabor que recordi amb delit, etc.

Exercici 13: Gust i textura

Material: aliments amb diversitat de formats i textures

Instruccions: es presenta a la persona usuària una fruita en diferents modalitats i textures:
a trossets, en iogurt, una culleradeta de melmelada i un got petit de suc. La consigna és
que ha d’identificar les diverses textures, parlar de les característiques de cadascuna i dir
quina textura li ve més de gust i quina menys.
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2.2.2 Entrenament i estimulació de l’atenció

L’atenció és el procés cognitiu que ens permet orientar-nos cap als estímuls
rellevants i processar-los per respondre en conseqüència. Cal destacar que
l’atenció no és un procés unitari, sinó que existeixen diferents tipus d’atenció.

Algunes de les activitats per estimular i rehabilitar aquesta funció són les definides
en la taula 2.2.

Taula 2.2. Entrenament i estimulació de
l’atenció

Tipus Exercicis

Atenció sostinguda 1. Pintar un vitrall

2. Indicar els passos

Atenció alternant 3. Marcar la lletra

4. Números i gestos

Atenció focalitzada 5. Joc de cartes

6. Laberint

Atenció selectiva 7. Buscar i marcar la lletra

8. Comptar

9. Atenció a la paraula

Atenció dividida 10. Lectura d’un text o conte

11. Pim pam pum

Atenció sostinguda

L’atenció sostinguda consisteix en la capacitat d’atendre un estímul o activitat
durant un llarg període de temps.

Exercici 1: Pintar un vitrall

Material: llapis de colors i làmina amb un vitrall dibuixat

Instruccions: es facilita a la persona usuària la làmina i quatre llapis de colors. La consigna
és que s’ha de pintar cadascun dels espais del vitrall de làmina tenint en compte que caldrà
anar alternant els colors de manera que no coincideixin dos espais adjacents del mateix
color. Es diu el següent: “Cada espai ha d’anar d’un color diferent i els colors no es poden
tocar entre si”.

Variants: facilitar una làmina amb els espais numerats de l’1 al 4 amb una llegenda que
relacioni cada número amb un color (ex. 1: verd, 2: blau, etc.). En aquest cas, els espais
tampoc poden tenir la mateixa numeració que cap dels espais del seu costat (vegeu la
figura 2.5).

Figura 2.5. Làmina del vitrall
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Exercici 2: Indicar els passos

Aquesta activitat es porta a terme sense suport material.

Instruccions: es demana a la persona usuària que descrigui els passos que realitza
per dur a terme una de les activitats quotidianes o bé alguna de les activitats que feia
anteriorment. Cal que indiqui els passos de forma seqüenciada i ordenada. Algunes de les
activitats poden ser les següents: elaborar un àpat, fer la maleta davant un viatge, netejar
el lavabo, etc.

Atenció alternant

L’atenció alternant consisteix en la capacitat de canviar el focus d’atenció entre
dos o més estímuls.

Exercici 3: Marcar la lletra

Material: làmina amb diferents paraules escrites (vegeu la figura 2.6).

Instruccions: es facilita a la persona usuària la làmina amb diverses paraules escrites. El
tècnic donarà consignes perquè l’usuari identifiqui i marqui les lletres que se li indiquen
quan es troben en una situació determinada dins la paraula. Les consignes es donen de
forma verbal i cal que l’usuari situï el dit sobre la lletra en la làmina.

Les consignes que cal donar són:

• U davant una consonant

• A darrere una consonant

• S davant una vocal

• M davant una vocal

• O davant una consonant

• C davant una vocal

• I davant una consonant

• E darrere una consonant

Figura 2.6. Làmina amb paraules escrites
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Exercici 4: Números i gestos

Aquesta activitat es porta a terme sense suport material.

Instruccions: se li demana a la persona usuària que pari atenció a les diferents consignes
per fer uns moviments concrets. Per exemple: quan escolteu 1 haureu d’aixecar la mà dreta;
quan es digui 2 haureu de picar amb la mà esquerra; quan es digui 3 haureu d’encreuar els
braços... Inicialment se segueix l’ordre numèric seqüencial i gradualment es van indicant
els números associats a les accions, de forma desendreçada i fins i tot repetint-los de forma
seguida.

Algunes de les variants de l’activitat són les següents: en lloc de nombres, noms de ciutats,
animals, fruites, etc. També es poden substituir els moviments per sons, paraules, etc.

Atenció focalitzada

L’atenció focalitzada es refereix a la capacitat de centrar l’atenció en algun estímul
objectiu, independentment del temps que duri aquesta fixació.

Els jocs de taula són un bon recurs
per treballar les funcions cognitives.
Font: Flikr (karoline.F)

Exercici 5: Joc de cartes

Material: Cartes del joc UNO o cartolines de colors amb lletres, figures geomètriques,
símbols o xifres (només per un costat)

Instruccions: tant si l’activitat es desenvolupa individualment com en grup, es juga per
torns. Es remenen les cartes i cada jugador en rep set. Les cartes restants es posen de
cap per avall en el centre i formen el mall. La primera carta es gira i es posa al costat.
Aquest és el mall de cartes descartades. Se sorteja per saber quin és el jugador que
comença la ronda. Cada jugador ha de posar una carta que sigui del mateix color, del
mateix nombre o que tingui el mateix símbol que la que és a la taula, i si no pot ha de
robar-ne una. Guanya qui primer es queda sense cartes a la mà. S’hi pot jugar amb un
mínim de 2 persones.

Exercici 6: Laberint

Material: làmina amb la imatge d’un laberint (vegeu la figura 2.7).

Figura 2.7. Làmina amb la imatge d’un laberint
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Atenció selectiva

L’atenció selectiva és la capacitat d’atendre un estímul o activitat en concret en
presència d’altres estímuls distractors.

Exercici 7: Buscar i marcar la lletra

Material: làmina amb diferents lletres de l’abecedari (vegeu la figura 2.8).

Instruccions: la consigna facilitada a la persona usuària és la d’encerclar una sèrie de
lletres seqüencialment. Per exemple: marqueu totes les A; marqueu totes les M, etc.

Figura 2.8. Làmina amb l’abecedari

Hi ha variants en aquesta tasca, ja que es pot augmentar el grau de dificultat demanant,
per exemple, que marqui:

• Totes les vocals

• Les 5 primeres consonants de l’abecedari

• Les lletres de la paraula primavera tantes vegades com apareguin

Exercici 8: Comptar

Aquesta activitat es fa sense suport material.

Instruccions: la consigna per a la persona usuària és que a partir del número 1 vagi
comptant de 3 en 3 en veu alta mentre se li fa algun comentari o alguna pregunta, a la qual
cosa haurà d’evitar respondre o fer cas.

Exercici 9: Atenció a la paraula

Aquesta activitat es porta a terme sense suport material.

Instruccions: primer s’informa l’usuari que escoltarà una sèrie de paraules i se li demana
que quan escolti les que facin referència a una categoria concreta faci un gest o senyal
acordat prèviament. Per exemple, cada cop que senti un aliment haurà de picar de mans.
Després es posa l’àudio on se senten les següents paraules: paper, clavell, truita, calendari,
sopa, televisió, maduixes, rellotge, flauta... L’usuari, després de les paraules truita, sopa i
maduixes, ha de picar de mans.



Atenció i suport psicosocial 51 Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

Atenció dividida

L’atenció dividida es pot definir com la capacitat que té el cervell per atendre
diferents estímuls o activitats al mateix temps.

Exercici 10: Lectura d’un text o conte

Material: conte, fragment d’un llibre, diari, article d’una revista, etc.

Instruccions: es demana a la persona usuària que llegeixi un conte, un text breu o una
notícia. En cas que tingui dificultats per llegir, el professional pot fer-ho en el seu lloc.
La consigna donada és que, en qualsevol dels casos, ha de prestar atenció al contingut i
comptar la quantitat de vegades que apareix una determinada paraula.

En aquesta tasca es poden fer variacions, ja sigui escoltant una cançó concreta i estar al
cas de les paraules que es repeteixen, parar atenció a les darreres paraules d’unes frases,
etc.

Exercici 11: Pim, pam, pum

Aquesta activitat es porta a terme sense suport material.

Instruccions: la consigna donada a l’usuari és que cal que compti en veu alta del número 1
fins al número 50 de manera seqüenciada. A mida que vagi comptant, caldrà que segueixi
les següents indicacions: cada vegada que hagi de dir un nombre parell l’ha de substituir
per la paraula Pim; quan hagi de dir el 5 o les xifres acabades amb 5, es reemplaçaran per
la paraula Pam, i quan arribi al número 50, aquesta xifra es canviarà per la paraula Pum.

Una variació d’aquesta activitat consisteix en el fet que el tècnic digui diverses paraules i
que cada cop que l’usuari senti una paraula relacionada amb un ofici prèviament acordat
(ex.: sastre) lletregi la paraula o digui les síl·labes que la formen.

2.2.3 Entrenament i estimulació de la memòria

Els exercicis i les activitats per estimular la memòria estan dissenyats per facilitar i
optimitzar el rendiment de les seves diferents fases (codificació, emmagatzematge
i recuperació) i fer-les més eficaces (vegeu la figura 2.9).

Figura 2.9. Fases de la memòria

Les principals estratègies utilitzades per optimitzar els processos de codificació i
recuperació son:

• Visualització. La representació visual de la informació permet codificar-la
i recuperar-la amb eficiència.
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Exemple de visualització

El Manel (TAPSD) sap que quan vagi a casa del Roman, el noi a qui atén, haurà d’agafar el
llibre per tornar-lo a la biblioteca. En Manel representa a la seva ment (visualitza)la imatge
d’ell amb el llibre a la mà mentre que s’acomiada d’en Roman.

• Associació. És l’estratègia que, partint d’una dada, permet lligar una
informació relacionada.

Exemple d’associació

La Montse té el dubte de si va entrar a treballar a finals de març o la primera setmana d’abril.
Sobtadament, recorda que va ser la primera setmana d’abril, ja que el seu aniversari és el
28 de març i quan li van trucar per confirmar-li la feina va pensar que era un bon regal.

• Categorització. Fa referència al fet de reestructurar la informació i
classificar-la en petits grups, per les seves característiques o per la seva
utilitat.

Exemple de categorització

L’Arnau ha de preparar la bossa per marxar fora el cap de setmana. Per fer-ho i no oblidar
cap de les coses que s’ha d’endur, va pensant en tot allò que ha de ficar a la bossa per
grups: roba, sabates, higiene, etc.

• Repetició. Permet millorar l’emmagatzematge de la informació. Entre
les tasques relacionades amb aquesta estratègia hi ha copiar per escrit, la
repetició verbal i mental i el repàs d’una informació.

Per estimular la memòria es poden fer exercicis adaptats al nivell de deteriorament
que presenti la persona usuària. Van dirigits a estimular la memòria sensorial
i la memòria a curt i llarg termini. Algunes de les activitats per estimular i
rehabilitar aquesta funció són les definides en la taula 2.3.

Taula 2.3. Entrenament i estimulació de la memòria

Tipus Exercici Exercici

Memòria sensorial 1. Què has vist? 6. Observació de la roba

2. Observar els taps 7. Observació de les mans

3. Quins colors tenen les lletres? 8. Massatge

4. Passar l’objecte 9. Assenyalar objectes

5. Atendre els sons 10. Completar refranys

Memòria a curt i a llarg termini 11. Recordar objectes 26. Definicions

12. Trobar les diferències 27. Situar imatges

13. Situar paraules dins la graella 28. Buscar sinònims i antònims

14. Trobar els triangles 29. Fer un gat amb peces
Tangram

15. Ordenar les síl·labes 30. Làmina amb paraules

16. Aparellar imatge i paraula 31. Observar una imatge

17. Esbrinar casella ocupa
l’estrella

32. Quina hora és?



Atenció i suport psicosocial 53 Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

Taula 2.3 (continuació)

Tipus Exercici Exercici

18. Fer un dibuix 33. Organitzar la taula

19. Posar vocals 34. Significat dels pictogrames

20. Crear una història 35. A qui correspon cada targeta?

21. Llegir o escoltar notícies 36. Pintar

22. Continuar la sèrie 37. Completar les paraules de
cada filera

23. Trobar els noms propis 38. Trobar el valor de cada símbol

24. Canvi de lloc 39. Reconstruir la paraula

25. Informació personal 40. Referència numèrica

Estimulació de la memòria sensorial

Exercici 1: Què has vist?

Material: làmines amb fotografies o dibuixos de diferents animals (vegeu la figura 2.10),
diferents figures geomètriques, diferents símbols o de diversos objectes.

Instruccions: es presenta la làmina a la persona usuària durant uns minuts (el temps pot
variar en funció de les capacitats i la situació anímica del subjecte). Ha de dir la quantitat
d’animals o figures geomètriques o símbols o objectes que creu que apareixen en la làmina.

Figura 2.10. Imatge d’animals

Atenent l’estat de la persona, es pot augmentar la complexitat de l’activitat demanant-li:

• Quantes vegades hi apareix el color vermell?

• Hi apareix el color blau?

• Quins són els animals que recorda?

Exercici 2: Observar els taps

Material: una bossa o recipient amb 15 taps d’ampolles i un mocador. La quantitat de taps
varia segons l’estat cognitiu del subjecte.

Instruccions: la consigna donada a la persona usuària és que la tasca consisteix a
comptar els taps caiguts en treure la bossa i llançar-los damunt la taula, abans de tapar-los
amb el mocador.
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Una variació de l’exercici és que la persona usuària digui:

• Colors dels taps

• Nombre de taps d’un determinat color

• Color amb més quantitat de taps

Taps. Font: Flickr (Fotolanda)

Exercici 3: Quins colors tenen les lletres?

Material: làmina o targeta amb lletres (vegeu la figura 2.11), xifres o símbols de colors

Instruccions: es presenta una làmina amb lletres de colors i la consigna respecte a la
tasca és que ha d’estar atenta als colors de les lletres que figuren en la làmina, ja que
després d’observar-la durant un breu temps es girarà i haurà de dir quins colors ha vist. La
complexitat de l’exercici pot augmentar en funció de les capacitats de la persona usuària.

Una variació de l’activitat és que el subjecte digui:

• Lletres d’un color determinat

• Color més repetit

• Color d’una determinada lletra

• Part de la làmina on hi ha una lletra determinada.

Figura 2.11. Làmina amb lletres

Exercici 4: Passar l’objecte

Material: qualsevol objecte que càpiga al palmell de la mà (anell, clip...).

Instruccions: la consigna donada a la persona usuària és que la tasca que cal portar a
terme és descobrir a quina mà es troba l’objecte després de passar-lo d’una mà a l’altra.
Atenent les alteracions de la persona, es pot fer amb un ritme més pausat o més ràpid.

En cas que l’activitat sigui grupal, s’informa els participants de les consignes:

1. Ajuntarem els palmells de les mans, dins de les quals tindrem un objecte petit.

2. Ells han de mantenir junts els palmells de les mans, obrint-los una mica per la part superior.

3. Passarem per davant de cadascun fent l’acció de dipositar l’objecte a les seves mans. Quan
hàgim introduït l’objecte a les mans d’alguna de les persones participants, seguirem fent
l’acció fins que hàgim contactat amb totes les persones assistents.

4. Preguntarem qui creuen que té l’objecte.
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Exercici 5: Atendre els sons

Material: instruments musicals, mòbil, ordinador, CD

Instruccions: s’informa la persona usuària que escoltarà una sèrie de melodies, entre les
quals també hi haurà el so d’un aplaudiment. La consigna és que ha d’aixecar la mà quan
senti l’aplaudiment.

Atenent les dificultats de la persona, es pot augmentar la complexitat de l’activitat
incrementant els sons aliens a la melodia: botzina, campaneta, alarma d’un rellotge...

Per estimular la memòria sensorial també hi ha activitats que es poden realitzar
sense suport material:

Exercici 6: Observació de la roba

Instruccions: la consigna donada a la persona usuària és que ha d’observar la roba que
portem durant un breu temps, i mentre nosaltres canviem de posició li demanarem sobre les
característiques de les diferents peces que portem: colors, si són llises o porten dibuixos,
amb botons o sense.

Exercici 7: Observació de les mans

Instruccions: informarem la persona usuària que li mostrarem uns quants dits de les mans
durant un breu període de temps per amagar-los després darrere nostre o sota la taula. La
consigna donada és que ha de dir quants dits ha vist.

La complexitat de l’exercici variarà atenent les dificultats cognitives i sensorials de la
persona usuària, reduint o augmentant el temps d’exposició dels dits.

Exercici 8: Massatge

Instruccions: informarem la persona usuària que li farem un massatge a les mans o a les
cames, i la consigna donada és que haurà d’indicar-nos, sense observar, per quina zona
sent que li estem passant els dits.

Aquesta activitat podem aprofitar-la a l’hora de la higiene diària, amb sabó, crema o colònia.

Exercici 9: Assenyalar objectes

Instruccions: s’informarà la persona usuària que anirem dient el nom de diferents objectes
que hi ha al voltant d’on estem situats, i la consigna donada per a la tasca és que haurà de
dir on es troba l’objecte citat.

Atenent les dificultats que presenti la persona usuària, es poden nomenar objectes que
estiguin dins o fora del seu camp visual; en aquest darrer cas haurà de buscar-los.

Exercici 10: Completar refranys

Instruccions: la consigna és que cal completar el refrany del qual el professional dirà un
breu fragment.

Estimulació de la memòria a curt i a llarg termini

La majoria de les activitats per estimular la memòria a curt termini es poden
utilitzar per estimular la memòria a llarg termini augmentant el temps entre la
presentació i l’execució. En algunes de les activitats se suggereix una ampliació
per estimular la memòria a llarg termini.
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Exercici 11: Recordar objectes

Material: bossa o estoig amb diversos objectes quotidians de diferents mides

Instruccions: s’informa la persona usuària que anirem traient els objectes que hi ha a la
bossa d’un en un i, una vegada estiguin exposats tots, els guardarem. La consigna donada
és que haurà de dir els que recorda haver vist.

Variació: Es pot demanar que indiqui:

• Objectes d’un determinat color o material

• Objectes d’una mateixa categoria

• Objectes més grans o més petits

Per estimular la memòria a llarg termini es pot preguntar, quan hagin passat uns minuts,
els objectes que recorda haver vist. El període de temps entre l’exercici de la presentació
dels objectes i el de la seva evocació pot variar en funció de les dificultats que presenti la
persona usuària.

Exercici 12: Trobar les diferències

Material: làmina amb dos dibuixos que presenten un nombre determinat de diferències
entre si i un llapis de color.

Instruccions: es facilita a la persona usuària la làmina i el llapis de color. La consigna
donada és que la tasca és trobar el total de diferències que hi ha entre els dos dibuixos i
marcar-les amb una creu o un cercle.

Per estimular la memòria a llarg termini, continuem l’activitat amb la mateixa làmina i se li
demana a la persona usuària que l’observi atentament durant un breu període de temps.
La consigna donada és que la tasca consisteix a respondre, per escrit o verbalment, a
diferents qüestions relacionades amb la imatge que acaba de contemplar.

Exercici 13: Situar paraules dins la graella

Material: llapis i làmina on figuren diferents paraules escrites i una graella, en alguns dels
quadres de la qual ja estan anotades algunes lletres (vegeu la figura 2.12).

Instruccions: es facilita a la persona usuària el llapis i la làmina. La consigna donada és
que la tasca consisteix a situar les paraules escrites dins de la graella, tenint en compte les
lletres que ja hi estan situades.

Figura 2.12. Graella amb paraules

Per estimular la memòria a llarg termini, una vegada hagi finalitzat l’exercici i hagin passat
uns minuts, li indicarem que giri la pàgina i que digui les paraules que recordi haver escrit.
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Exercici 14: Trobar els triangles

Material: llapis i làmina amb un quadrat format per triangles.

Instruccions: es facilita a la persona usuària la làmina i el llapis. Se l’informa que la tasca
que ha de fer és trobar els màxims triangles que conté el quadrat.

Per estimular la memòria a llarg termini, una vegada hagi finalitzat l’activitat, deixarem
passar un període de temps i li demanarem quants triangles recorda haver trobat. La
fracció de temps d’espera pot variar en funció de les dificultats que presenti l’objecte.

Variació: es pot ampliar l’exercici, convidant la persona usuària que digui paraules que
comencin per “Tri”.

Làmina amb triangles
Exercici 15: Ordenar les síl·labes

Material: llapis i làmina amb diferents paraules escrites, les síl·labes de les quals estan
desordenades (vegeu la taula 2.4).

Instruccions: es facilita a la persona usuària el llapis i la làmina. La consigna donada és
que la tasca consisteix a posar en ordre les síl·labes de les paraules que estan escrites. Es
diu el següent: “Les paraules que estan escrites tenen les síl·labes desordenades i s’han
d’ordenar perquè la paraula tingui sentit”.

Taula 2.4. Ordenar
síl·labes 1. PITALHOS

2. GRIMAES

3. PONRRESCOSAL

4. TEGOCARIA

5. MAPRIRAVE

6. TIVALFES

7. TORISMOTA

8. RONEUNA

9. PARCUTILAR

10. CISNATER

11. DIRIAJARNE

12. SONALPER

Per estimular la memòria a llarg termini, al cap d’un temps que hagi finalitzat l’exercici, se li
demana quines són les paraules que recorda haver ordenat. El període de temps entre els
dos exercicis pot variar en funció de les dificultats que presenti el subjecte.

Variació: es pot ampliar l’exercici demanant a la persona usuària que digui objectes o
paraules relacionades amb les que estan escrites.

Exercici 16: Aparellar imatge i paraula

Material: làmina amb imatges i paraules (vegeu figura 2.13)

Instruccions: es facilita la làmina a la persona usuària. La consigna donada és que la
tasca consisteix a formar parelles entre les imatges i les paraules, de manera que cap
quedi sense aparellar.
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Figura 2.13. Aparellar imatge i paraula

Elaboració pròpia

Per estimular la memòria a llarg termini es deixa transcórrer un període de temps en
finalitzar l’exercici i es pregunta al subjecte quines parelles recorda haver format, on estava
situada una paraula o una imatge concreta. El període de temps entre els dos exercicis pot
variar en funció de les dificultats que presenti el subjecte.

:Exercici 17: Esbrinar la casella que ocupa cada estrella

Material: làmina on figuren una graella amb números i quatre quadrats que contenen dues
estrelles cadascun (vegeu la figura 2.14).

Instruccions: se li presenta la làmina a la persona usuària i se l’informa de la tasca a
realitzar, que és dir quin espai ocupen les estrelles en cada quadrat tenint com a referència
la graella de números. Es diu el següent: cada quadrat conté dues estrelles, les quals
ocupen un espai. Aquest espai correspon a un dels números que figura en la graella de
l’esquerra. A quines xifres estan substituint les estrelles?”.

Figura 2.14. Làmina amb estrelles

Per estimular la memòria a llarg termini es deixa transcórrer un període de temps en
finalitzar l’exercici i es pregunta al subjecte si recorda els números que ocupaven les
estrelles. El període de temps entre els dos exercicis pot variar en funció de les dificultats
que presenti el subjecte.

L’exercici es pot ampliar, preguntant-li al subjecte on es poden trobar estrelles a part del
firmament, com per exemple en hotels, banderes, etc.

Exercici 18: Fer un dibuix

Material: llapis i làmina amb un dibuix lineal (vegeu la figura 2.15).

Instruccions: es facilita a la persona usuària la làmina i el llapis. La consigna donada és
que la tasca consisteix a dibuixar la figura d’un sol traç, sense aixecar el llapis del paper i
sense passar dues vegades pel mateix lloc.
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Figura 2.15. Dibuix lineal

Per estimular la memòria a llarg termini, al cap d’un temps més o menys breu es pot
demanar, en funció de les dificultats del subjecte, que representi el dibuix que ha fet
anteriorment.

Exercici 19: Posar vocals

Material: llapis i làmina amb paraules a les quals els falten les vocals (vegeu la taula 2.5).

Instruccions: es facilita a la persona usuària la làmina i el llapis. La consigna donada és
que la tasca consisteix a completar cada paraula amb les vocals que falten.

Taula 2.5. Làmina de
paraules sense vocals. 1. F _ L _ P _ N _

2. B _ T _ C _

3. R _ D _ _

4. D _ F _ C _ L

5. P R _ N C _ P _ L

6. T _ R B _ N _

7. _ S T _ F _

8. _ B R _ L

9. T _ R Q _ _ S _

10. P _ C _ _ N C _ _

11. S _ N S _ B L _

12. F _ B R _ C _

13. P R _ P _ N _

14. _ L _ G R _ _

15. M _ S _ C _

Per estimular la memòria a llarg termini, quan hagi passat un temps més o menys breu, en
funció de les dificultats que presenti el subjecte, se li pot demanar que digui les paraules
que ha completat anteriorment.

Exercici 20: Crear una història

Material: làmina amb diferents imatges (vegeu la figura 2.16).

Instruccions: es facilita la làmina a la persona usuària. La consigna donada és que la
tasca que cal fer és observar les imatges de la làmina i crear una història amb totes elles
decidint l’ordre o la seqüència en què les col·locaria. Si presenta moltes dificultats es
planteja l’exercici només amb alguna de les imatges.



Atenció i suport psicosocial 60 Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

Figura 2.16. Làmina amb imatges seqüenciades

Per estimular la memòria a llarg termini, una vegada finalitzat l’exercici i passats uns minuts,
es pot demanar a la persona usuària si recorda les imatges que ha vist o la història que ha
creat anteriorment.

Exercici 21: Llegir o escoltar notícies

Material: Làmina amb tres notícies (vegeu la taula 2.6).

Instruccions: es facilita la làmina a la persona usuària. La consigna donada és que la
tasca consisteix a llegir les notícies atentament, o escoltar-les si la lectura li representa una
dificultat, i posar-li un títol a cadascuna d’elles.

Taula 2.6. Làmina amb tres notícies

El restaurant La Florentina, davant la situació econòmica per la qual estan passant els habitants del
poble, ha decidit oferir menús de 5 AC al migdia. Hi ha 4 plats de primer i 5 de segon per escollir.

Aquest proper cap de setmana la revista Ull de bou regala dos llibres signats pels seus autors. Així
mateix, ofereix un descompte del 35% al subscriure’s per un any i la possibilitat d’entrar cada
setmana en un sorteig detres viatges a Austràlia.

L’acadèmia de ball Música als peus edita un vídeo amb les imatges dels diferents balls de final de
curs. S’han seleccionat una quinzena i es poden contemplar, entre altres, tango, bolero, vals,
samba i salsa.

Per estimular la memòria a llarg termini, al cap d’un temps més o menys breu, en funció de
les dificultats del subjecte, se li fan una sèrie de preguntes relacionades amb les notícies.

Exercici 22: Continuar la sèrie

Material: làmina amb diferents figures geomètriques situades en fileres (vegeu la figura
2.17).

Figura 2.17. Làmina amb fileres de figures
geomètriques
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Instruccions: es facilita la làmina a la persona usuària. La consigna donada és que la
tasca consisteix a continuar la sèrie que presenta cada filera de figures geomètriques. Es
diu el següent: “Cada filera conté unes figures geomètriques i aquestes segueixen un ordre.
Observa quina es repeteix i quina és la figura que aniria a continuació”.

Per estimular la memòria a llarg termini, al cap d’un temps més o menys breu, en funció
de les dificultats del subjecte, es demana que l’usuari digui quines figures geomètriques
recorda haver vist en la làmina.

Aquest exercici es pot ampliar, demanant-li que verbalitzi objectes amb una de les formes
geomètriques de la làmina que es troben en la vida quotidiana, al carrer o a l’espai on es
troba. Exemple: objectes rodons, roda, volant d’un cotxe, plat, etc.

Exercici 23: Trobar els noms propis

Material: llapis i una làmina que conté un text format per un seguit de lletres escrites, entre
les quals es troben diversos noms de persona (vegeu la figura 2.18).

Instruccions: es facilita el llapis i la làmina a la persona usuària. La consigna donada és
que la tasca consisteix a trobar en el text escrit noms de persona, tenint en compte que
poden estar partits, és a dir, una part del nom al final d’una filera i la continuació al principi
de la següent.

Figura 2.18. Làmina amb sopa de lletres de noms propis

Per estimular la memòria a llarg termini demanarem al subjecte, al cap d’un temps més o
menys breu, en funció de les seves dificultats, quins noms recorda haver marcat.

Aquest exercici es pot ampliar, preguntant-li si algun d’aquests noms és compartit per
alguns dels seus familiars, amics, veïns, coneguts, professionals...

Exercici 24: Canvi de lloc

Material: làmina amb dues fileres d’imatges (vegeu la figura 2.19).

Instruccions: s’ensenya la làmina a la persona usuària. La consigna donada és que la
tasca a realitzar és marcar:

• Imatges que no continguin la lletra A.

• Imatges que corresponguin a transports.

• Imatges que corresponguin a aliments.

• Imatges que siguin peces de roba.
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Figura 2.19. Làmina amb dues fileres d’imatges

Per estimular la memòria a llarg termini demanarem al cap d’un temps més o menys breu,
en funció de les dificultats del subjecte, quines són les imatges que recorda haver vist.

Aquest exercici es pot ampliar presentant-li la mateixa làmina amb algunes imatges
cobertes amb cartolina o un trosset de paper, i demanant-li que indiqui quines són les
imatges tapades.

Variacions: presentar al subjecte una segona làmina amb les mateixes imatges però amb
algunes canviades de lloc (vegeu la figura 2.20).

Figura 2.20. Làmina amb imatges canviades de lloc

Atenent les dificultats de la persona usuària, se li facilita la segona làmina. La consigna
donada és que la tasca que ha de realitzar és indicar quines imatges d’aquesta làmina han
canviat de lloc respecte de les que apareixen en la primera làmina mostrada.

Exercici 25: Informació personal

Material: làmina amb una fotografia d’una persona i les seves dades escrites (vegeu la
figura 2.21).

Instruccions: es presenta la làmina a la persona usuària. La consigna donada és que ha
de llegir, o escoltar en el cas de presentar alguna dificultat visual, les dades relatives a la
persona que apareix en la fotografia i repetir-les un cop finalitzada la informació.

Figura 2.21. Làmina amb informació personal

Font: Flickr (Joaquín)
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Nom: Marta Professió: docent Edat: 43 anys Lloc de naixement: Moià Lloc de residència:
Vic Treballa a l’institut de Roda de Ter. Aficions: ballar, esquiar, córrer i llegir Té un germà i
una germana.

Per estimular la memòria a llarg termini, al cap d’un temps, més o menys breu en funció de
les dificultats del subjecte, se li tornarà a mostrar la làmina i se li demanarà què recorda de
les dades de la persona de la fotografia.

Exercici 26: Definicions

Material: làmina amb definicions de paraules (vegeu la taula 2.7).

Instruccions: es facilita al subjecte la làmina. La consigna donada és que la tasca
consisteix a llegir cada definició, o escoltar-la en el cas de presentar dificultats visuals, i
dir la paraula que creu que correspon a cadascuna.

Taula 2.7. Làmina amb definicions

1. Estri per resguardar-se del sol.

2. Beguda alcohòlica obtinguda per fermentació del most de raïm.

3. Peça d’un joc.

4. Qualsevol cosa que obstrueix un conducte.

5. Inflamació o infecció en forma de furóncol que surt a la vor d’una parpella.

6. Conjunt de músics que canten simultàniament una mateixa peça musical.

7. Capacitat de recordar.

8. Part posterior del peu.

9. Cadascuna de les grans divisions de la terra emergida separades pels oceans.

10. Petita gratificació que el consumidor, el client, etc. dóna a qui el serveix.

Per estimular la memòria a llarg termini, i després que hagi transcorregut un espai de temps
més o menys breu en funció de les seves dificultats, es demana a la persona usuària que
digui quines són les paraules que recorda corresponents a les definicions que ha llegit o
escoltat.

Exercici 27: Situar imatges

Material: dues làmines: una amb una graella amb 15 imatges i una altra amb una graella
que conté algunes de les imatges de la primera làmina i quadres en blanc (vegeu la figura
2.22 i la figura 2.23).

Instruccions: es presenta a la persona usuària la primera làmina. La consigna donada
és que la tasca consisteix a observar atentament les imatges que apareixen en la làmina,
perquè després se li presentarà una segona làmina amb espais buits que corresponen a
alguna de les imatges que figuren en la primera làmina i haurà de dir de quines imatges es
tracta.

La seqüència de l’exercici és:

1. Presentació de la làmina amb totes les imatges

2. Temps per a l’observació

3. Retirar la làmina

4. Presentació de la làmina amb algunes imatges i quadres en blanc

5. Pregunta: quines imatges de la primera làmina van als quadradets en blanc?
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Figura 2.22. Làmina amb 15 imatges

Figura 2.23. Làmina amb algunes imatges

Per estimular la memòria a llarg termini se li demana al subjecte al cap d’un temps, més o
menys breu en funció de les seves dificultats, quines imatges recorda haver vist.

Variacions: es pot ampliar l’exercici:

• Demanar al subjecte que indiqui quines parelles d’imatges es poden formar.

• Presentar a la persona usuària una altra làmina.

Material: làmina amb quadres en blanc (vegeu la figura 2.24).

Instruccions: la consigna donada és que ha de situar en cada quadret les imatges que
apareixen en la primera làmina.
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Figura 2.24. Làmina amb quadres en blanc

Exercici 28: Buscar els sinònims i antònims

Material: làmina amb paraules (vegeu la taula 2.8).

Instruccions: es presenta la làmina a la persona. La consigna donada és que la tasca
consisteix a llegir, o escoltar si el subjecte presenta dificultats visuals, i buscar el sinònim i
l’antònim de cada paraula.

Taula 2.8. Làmina amb paraules
Sinònim Antònim

Apartar

Destestable

Sentenciar

Difícil

Freaccionar

Orientar

Modèstia

Sumar

Ampliar

Per estimular la memòria a llarg termini, al cap d’un temps, més o menys breu en funció de
les dificultats del subjecte, se li demanarà que digui quines paraules recorda haver llegit o
escoltat.

Exercici 29: Fer un gat amb les peces del Tangram

Material: Tangram o làmina amb les seves peces i làmina amb la imatge construïda.

Instruccions: es facilita a la persona usuària les peces del Tangram o de la làmina. La
consigna donada és que la tasca que cal fer és formar una silueta amb totes les peces del
Tangram o la làmina, tenint com a referència la imatge construïda.

Per estimular la memòria a llarg termini demanarem al cap d’un temps, més o menys breu
en funció de les dificultats del subjecte, que reprodueixi de nou la imatge amb les peces.

Exercici 30: Làmina amb paraules

Material: làmines amb paraules i símbols (vegeu la figura 2.25).
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Instruccions: es facilita la làmina a la persona. La consigna donada és que la tasca es
basa a trobar una relació entre la paraula i el símbol. Per exemple, mapa i trèvol: un mapa
per trobar un trèvol / estufa i sol: l’estufa dona calor com el sol, etc.

Figura 2.25. Làmina amb paraules i símbols

Per estimular la memòria a llarg termini, demanarem al cap d’un temps, més o menys breu
en funció de les dificultats del subjecte, que respongui a les preguntes relacionades amb
les parelles. Per exemple, quina imatge anava amb sol, quina paraula anava amb trèvol....

Variacions: es pot augmentar la complexitat de la tasca, presentant al subjecte una altra
làmina que conté els quadres incomplets perquè pugui completar-los amb les lletres i els
símbols que apareixen a sota (vegeu la figura 2.26).

Figura 2.26. Làmina amb paraules i símbols incomplets

Exercici 31: Observar una imatge

Material: una fotografia d’una escena o d’un paisatge.

Instruccions: es presenta la fotografia a la persona usuària. La consigna donada és que
la tasca consisteix a observar atentament la fotografia i, quan aquesta se li retiri, dir què ha
vist.

Per estimular la memòria a llarg termini, al cap d’un temps, més o menys breu en funció de
les dificultats del subjecte, ha de respondre a una sèrie de preguntes sobre la imatge que
ha contemplat anteriorment.

Exercici 32: Quina hora és?

Material: làmina amb imatges de rellotges (vegeu la figura 2.27).

Instruccions: es facilita la làmina a la persona usuària. Les instruccions que es donen
respecte a la tasca a realitzar és que ha de dibuixar en cada rellotge l’hora que hi ha
marcada a sota de cadascun.
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Figura 2.27. Làmina amb imatges de rellotges

Es pot incrementar la complexitat de la tasca demanant al subjecte:

1. Ordenar els rellotges segons les hores (de menys a més tard).

2. Indicar l’espai de temps entre dos rellotges de la primera filera: per exemple, el primer de
l’esquerra i el que queda més a la dreta.

Per estimular la memòria a llarg termini, al cap d’un temps, més o menys breu en funció
de les dificultats del subjecte, se li pot demanar quines activitats fa durant les hores que
marquen els rellotges.

Exercici 33: Organitzar la taula

Material: làmina amb imatge d’una taula i un petit text de referència (vegeu la figura 2.28).

Instruccions: es facilita la làmina a la persona usuària. La consigna donada per a la tasca
a realitzar és que ha de situar al voltant de la taula les persones que venen a sopar, atenent
la informació que se li facilita.

Figura 2.28. Làmina amb imatge
d’una taula

El text és el següent:

Un grup de companys queda per sopar. En Ricard i en Víctor són molt bons amics. La
Laura i la Sandra no es parlen des de fa dies. La Carme i en Pep han començat a sortir
junts. En Ricard i en Joan estan enfadats. La Joana i la Sandra són molt bones amigues.

Com es poden distribuir a la taula evitant ajuntar les persones que estan desavingudes?

Per estimular la memòria a llarg termini, al cap d’un temps, més o menys breu en funció de
les dificultats del subjecte, se li pot demanar respondre a qüestions relacionades amb:

• El parament de la taula: quins coberts es posen a la dreta.
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• Les celebracions on acostuma a haver-hi més comensals.

• Nombre de persones amb qui dina o sopa diàriament.

• L’esdeveniment en el qual s’ha reunit més persones al voltant de la taula.

Exercici 34: Significat dels pictogrames

Material: làmina amb pictogrames (vegeu la figura 2.29).

Instruccions: es facilita la làmina a la persona usuària. Les instruccions que es donen
respecte a la tasca a realitzar són que ha de dir el significat de cada pictograma. Són
símbols que habitualment es troben al carrer, als hospitals, als restaurants, etc.

Figura 2.29. Làmina amb pictogrames

Exercici 35: A qui correspon cada targeta?

Material: làmina on figuren targetes amb diferents noms i una informació relacionada
(vegeu la figura 2.30).

Instruccions: es facilita la làmina a la persona usuària. La consigna donada és que la
tasca consisteix a esbrinar quina targeta pertany a cada persona seguint les indicacions
que figuren en la pàgina.

Figura 2.30. Làmina amb informació sobre les imatges

Per estimular la memòria a llarg termini, després que hagi transcorregut un espai de temps
més o menys breu, en funció de les dificultats del subjecte, li demanarem si recorda els
noms de les persones o els colors de les targetes.

Exercici 36: Pinta

Material: làmina amb figures geomètriques i lletres i amb un quadre amb indicacions
(vegeu la figura 2.31).
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Instruccions: es facilita la làmina a la persona usuària. La consigna donada és que la
tasca consisteix a pintar les figures i les lletres seguint les indicacions que figuren en el
requadre.

Figura 2.31. Làmina amb figures geomètriques i lletres

Per estimular la memòria a llarg termini, després que hagi transcorregut un espai de temps,
més o menys breu en funció de les dificultats del subjecte, se li pot demanar:

1. Els colors que ha utilitzat.

2. Les figures geomètriques que hi havia en la làmina.

3. Les lletres que hi havia en la làmina.

4. Quantes estrelles hi havia en la làmina.

Es pot ampliar la complexitat de la tasca convidant el subjecte que digui 5 paraules que
comencin per cada una de les lletres: 5 paraules que comencin per “ga”; 5 paraules que
comencin per “ar” i 5 paraules que comencin per “ba”.

Exercici 37: Completar les paraules de cada filera

Material: làmina amb dues columnes de paraules a les quals les falta algunes lletres
(vegeu la taula 2.9).

Instruccions: es presenta la làmina al subjecte. Les instruccions que es donen és que la
tasca consisteix a completar amb les lletres que falten les paraules de les dues columnes,
tenint en compte que les dues paraules de cada filera pertanyen a la mateixa família o
categoria; és a dir, que les dues han de ser noms d’animals o instruments musicals, per
exemple.

Per estimular la memòria a llarg termini, demanarem a la persona usuària, després que
hagi transcorregut un temps, més o menys breu en funció de les seves dificultats, que digui
una tercera paraula que correspongui a la mateixa família o categoria de les dues de cada
filera.

L’exercici pot augmentar la complexitat quan s’anomeni una de les paraules i se li demani
al subjecte que digui la paraula que completa la parella.

Exercici 38: Trobar el valor de cada símbol

Material: làmina amb 10 requadres que contenen diferents símbols (vegeu la figura 2.32).
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Taula 2.9. Làmina amb
columnes de paraules 1. _ B R _ L _ C T _ B R _

2. T _ N _ S F _ T B _ L

3. G _ N _ B R _ V _ D K _

4. R _ S _ N _ G R _

5. T R _ N M _ T _

6. S _ R D _ N _ C _ L _ M _ R

7. P _ N T _ R _ R Q _ _ T _ C T _

8. R _ M _ N J _ _ M _

9. C _ P _ L _ V _ T _

10. M _ N _ R C _ F _ R M _ N T _ R _

11. D _ L _ R _ _ R _

12. P _ T _ N _ _ D _ L _ _

13. K _ W _ D _ T _ L

14. N _ V _ R _ R _ D _ _

15. H _ S P _ T _ L B _ B L _ _ T _ C _

Instruccions: es facilita la làmina a la persona usuària. La consigna donada és que la
tasca consisteix a esbrinar el valor dels símbols que figuren en cada requadre, tenint en
compte que el valor total de cadascun d’ells és de 18. Es diu el següent: “Cada requadre
consta de diferents símbols i s’ha d’esbrinar quin valor té cadascun, tenint en compte que el
valor total de cada requadre és de 18. S’ha de mantenir un valor concret per a cada figura;
per tant, diferents figures no poden compartir el mateix valor. Els símbols que figuren en la
columna de la dreta, fora del requadre, estan per anotar el valor corresponent.

Figura 2.32. Làmina amb símbols

Per estimular la memòria a llarg termini, demanarem, al cap d’un temps més o menys breu,
en funció de les dificultats del subjecte, que digui quins símbols recorda haver vist en la
làmina.

Exercici 39: Reconstruir la paraula

Material: làmina amb tres columnes, les quals contenen síl·labes que corresponen a
diferents paraules.

Instruccions: es presenta la làmina a la persona usuària. La indicació donada és que
la tasca consisteix a reconstruir les diferents paraules encolumnades. Es diu el següent:
“Les paraules estan dividides en tres parts. Cada part es troba en una columna: la primera
part a la columna de l’esquerra; la segona part, a la columna del mig, i la darrera part,
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a la columna de la dreta. Les síl·labes, tot i que són a la columna corresponent, estan
disposades en diferents fileres, la qual cosa es pot comprovar observant la paraula que
conté el fons més fosc.

Per estimular la memòria a llarg termini, demanarem, al cap d’un temps més o menys breu,
en funció de les dificultats del subjecte, que digui les paraules que recordi haver reconstruït.

Es pot augmentar la complexitat de la tasca indicant al subjecte que ha de lletrejar una
paraula concreta que se li digui i que busqui mentalment una altra que comenci o finalitzi
de la mateixa manera.

Làmina amb síl·labes

Exercici 40: Referència numèrica

Aquesta activitat es porta a terme sense material de suport.

Instruccions: s’informa la persona usuària que l’activitat que es realitzarà té a veure amb
les xifres. Se li explica que quan se li digui una xifra (per exemple, un 2), haurà de dir coses
relacionades (en aquest cas, coses que sempre van en parella: bessons, mitjons, guants).
Amb referència al 4, poden ser coses com les potes d’una taula, les rodes d’un cotxe, les
quatre províncies de Catalunya, etc.

2.2.4 Entrenament i estimulació del llenguatge i el càlcul

El llenguatge és la funció cognitiva que inclou l’expressió, la comprensió, la
fluïdesa o la capacitat d’anomenar, entre altres. La capacitat per al càlcul és
important en les activitats de la vida quotidiana, ja que permet atendre i resoldre
qüestions relatives, entre d’altres, a l’ordre, a la quantitat, al temps i a les
distàncies.

Aquestes funcions cognitives es poden veure alterades per trastorns, demències i
traumatismes, la qual cosa provoca inseguretat a les persones que les pateixen, així
com dificultats per realitzar les AVD, i això pot afectar també les seves relacions
personals.

Les persones que pateixen dèficit tant en el llenguatge com en el càlcul poden
entrenar aquestes capacitats i estimular-les mitjançant les activitats mostrades en
la taula 2.10.

Taula 2.10. Exercicis i pràctiques per estimular el llenguatge i el càlcul

Llenguatge Càlcul

Autobiografìa Atendre les hores i el temps

Refranys Fer operacions matemàtiques

Jocs de paraules Jocs amb números

Sinònims i antònims Calendari

Notcies, contes, poemes, històries, cançons Recordar dates importants

Descripcions Comptar monedes, botons, fitxes

Definicions Ordenar xifres

Relacionar objecte, imatge amb un adjectiu Simular compres

Identificar imatges Comptar lletres de paraules

Repetició verbal Calcular el temps de viatge o distàncies
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Una breu descripció dels exercicis i les pràctiques per estimular el llenguatge és
la següent:

• Autobiografia: donar informació d’aspectes personals, lloc de naixement,
ofici, experiències...

• Refranys: verbalitzar refranys referents a l’estació, el mes, els oficis...

• Jocs de paraules: buscar paraules que comencin amb unes determinades
lletres o paraules que es puguin fer a partir de les lletres d’una paraula
concreta.

• Sinònims i antònims: sobre unes paraules determinades, dir les que tenen
igual significat i les que són contràries.

• Notícies, contes, poemes, històries, cançons: comentar noticies recents,
recitar algun poema, explicar el conte que es recordi i/o cantar cançons
significatives.

• Descripcions: descriure un objecte o una persona en concret.

• Definicions: explicar una cosa informant dels seus atributs.

• Relacionar objecte/imatge amb un adjectiu: atribuir un adjectiu a l’objecte
que s’anomeni o es presenti.

• Identificar imatges: davant la presentació de diferents imatges, respondre a
diverses qüestions respecte a utilitat, espai, colors...

• Repetició verbal: repetir paraules, frases, poemes...

Respecte del càlcul, alguns exercicis i pràctiques per estimular-lo són els següents:

• Atendre les hores i el temps: atendre i dir les hores i la franja de temps.

• Operacions matemàtiques: fer sumes, restes, multiplicacions i divisions,
tant escrites com mentals; circuits numèrics amb diferents operacions.

• Jocs amb números: jugar al bingo numèric, comptar a l’inrevés a partir
d’una xifra i quan es digui un número sencer fer un aplaudiment, etc.

• Calendari: atendre quin dia serà d’aquí a quatre dies (per exemple).

• Dates importants: verbalitzar les dates significatives, persona, localitat,
estació, mes...

• Comptar monedes, botons, fitxes: a partir d’una quantitat concreta de
botons, s’han d’afegir o treure, seguint les instruccions del professional.

• Ordenar fitxes: seguir un ordre numèric, de petit a gran, o a l’inrevés;
ordenar per resultats...

• Simular compres: presentar productes, físicament o en imatges, amb els
preus corresponents, i efectuar diverses compres.
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• Comptar lletres de paraules: dir paraules que tinguin una quantitat de
lletres concretes; referir-se a una paraula concreta i saber quantes lletres
la componen.

• Calcular el temps de viatge o distàncies: comptar el temps que es triga per
anar d’un lloc a un altre en un transport determinat; comptar la distància que
hi ha entre dues poblacions; comptar els carrers pels quals s’ha de desplaçar
des de casa o el centre per arribar a un lloc concret.

2.3 Tècniques d’estimulació cognitiva

A banda de les diverses tasques i exercicis per estimular dèficits en les funcions
cognitives, també és important tenir en compte algunes tècniques d’estimulació
cognitiva especialment importants per al treball grupal (tot i que també poden ser
dutes a terme individualment). Aquestes tècniques permeten un treball més global,
tant a nivell funcional com de les funcions cognitives.

Els objectius de les tècniques d’estimulació cognitiva són:

• Estimular cognitivament la persona que té les capacitats superiors alterades.

• Augmentar la seva autoestima.

• Afavorir una millora de les habilitats socials.

• Reduir les conductes problemàtiques.

• Potenciar el llenguatge i la comunicació.

• Impulsar les capacitats funcionals mitjançant l’adaptació de les AVD.

Algunes de les tècniques d’estimulació cognitiva més importants són les següents:

1. Teràpia d’orientació a la realitat

2. Teràpia de reminiscència

3. Tècniques de psicomotricitat

4. Tècniques de gerontogimnàstica

5. Tècniques de musicoteràpia

6. Tècniques de relaxació

2.3.1 Teràpia d’orientació a la realitat

La teràpia d’orientació a la realitat (TOR) és un mètode que inclou diverses
tècniques de rehabilitació cognitiva que s’utilitzen amb persones que pateixen
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trastorns cognitius i demències mitjançant l’estimulació i facilitació estructurada
d’informació sobre elles mateixes i del seu entorn.

Les persones que participen en la TOR prenen consciència de la seva
situació en el temps (orientació temporal), en l’espai (orientació espacial)
i respecte a la seva persona (orientació personal).

Per tant, les persones que han patit un deteriorament cognitiu augmenten la
comprensió del que els envolta incrementant la seva sensació de control, la seva
autoeficàcia i la seva autoestima, disminuint la confusió i la desconnexió de
l’entorn.

La teràpia d’orientació a la realitat es pot aplicar en diverses modalitats, tant
de manera individual com de forma grupal, durant les 24 hores o en sessions
programades.

Modalitat TOR 24 hores

Aquesta modalitat es realitza tant a casa de l’usuari, amb l’ajuda de la família, com
al centre al qual assisteixi. Totes les persones que estan en contacte amb la persona
fomenten que aquesta recordi dades relacionades amb el temps i l’espai que
habiten. La família i els amics esdevenen fonamentals en aquesta teràpia, ja que
són les que millor coneixen la persona que pateix el deteriorament cognitiu i poden
adaptar les pautes d’actuació que els professionals faciliten a les característiques
i preferències de la persona.

Algunes indicacions que es poden donar a la família per formar part activa
d’aquesta teràpia són les següents:

• Estimulació temporal: ajudeu la persona a recordar, durant diverses
vegades al dia, quin dia som avui i quines dates importants són a prop
(aniversaris, festes, aliments de temporada...). També podeu comprar una
agenda per anotar-hi les activitats futures i anar guixant els dies que han
passat, o bé arrencant les pàgines.

• Orientació espacial: fomenteu que la persona faci passejades amb vosal-
tres, intentant que algunes vegades prengui la mateixa persona la iniciativa
per anar a llocs que siguin del seu interès. També es pot exercitar la
seva orientació temporal parlant sobre aquests itineraris sense desplaçar-se
físicament.

• Orientació personal: promoveu que la persona evoqui el record d’amics
o familiars mitjançant fotografies. Podeu utilitzar els àlbums i fer que
la persona anomeni els seus pares, nets, oncles... També podeu retolar
algun del nom d’aquestes persones per afavorir que aquesta informació no
s’esvaeixi.

Modalitat TOR en sessions programades

En aquesta modalitat de TOR, la teràpia es fa en sessions estructurades en què
hi participen normalment entre 5 i 8 persones. Generalment es fa sempre a
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la mateixa hora per establir una rutina, i està inserida en molts dels programes
d’estimulació cognitiva.

Habitualment, l’activitat té una durada d’aproximada d’una hora i la conversa
s’inicia amb referències temporals i espacials. Generalment, si existeix una
diferència de nivell amb les funcions cognitives de les persones que hi participen,
es divideix els usuaris en 2 o 3 subgrups.

Pel que fa al seu desenvolupament, s’intenten relacionar els successos actuals
amb experiències viscudes per les persones durant la seva vida amb l’objectiu que
connectin el seu passat amb l’actualitat. D’aquesta manera intervenim de manera
directa en la desorientació i la confusió que puguin patir els usuaris disminuint el
risc de desconnexió, fomentant les habilitats socials, la interacció i l’escolta de les
opinions dels altres, tot mantenint el vincle social i amb l’entorn.

L’estructura general d’una sessió de TOR en grup pot ser la següent:

1. Salutació i presentació.

2. Identificació: qui hi ha, qui falta? (dir el nom de cadascuna de les persones
del grup).

3. Orientació temporal: quin dia de la setmana és avui? (data, matí o tarda).
Relacioneu-lo amb les activitats del moment: si durant la setmana, o més,
hi ha algun festiu o alguna celebració concreta.

4. Orientació espacial: on som? (part del pis o centre; part del barri o poble)

5. Exercicis relatius a l’orientació, l’atenció i la retenció.

6. Recordatori de la propera sessió, tancament i comiat.

Exemple d’una sessió de TOR

La Lola, de 79 anys, està diagnosticada d’una demència lleu i assisteix diàriament al centre
de dia Garbí, de 9 a 13 h, on desenvolupa sessions programades de TOR. El grup del qual
forma part el componen 15 persones amb diferents alteracions cognitives.

Descripció d’una sessió

La Berta, terapeuta ocupacional del centre, saluda totes les persones assistents pel seu
nom i pregunta si hi és tothom o hi falta algú. La Lola s’adona que falta la Remei i ho
verbalitza, i la Berta informa el grup que avui la Remei té una visita mèdica i no podrà
assistir al centre.

La terapeuta pregunta el dia de la setmana, la data i el mes. Les respostes són correctes,
tot i que a la Lola a vegades li costa concretar el dia de la setmana.

Berta: I si som al desembre, a quina estació estem?

Algunes assistents: A la tardor.

Berta: Molt bé. I quina estació és la següent?

Lola: Hivern.

Berta: Efectivament. I al desembre quines festes hi ha?

Usuari: El dia 8 i les festes de Nadal.
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Berta: I també el 6. I les festes de Nadal quines són?

Lola: Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any i Reis.

Berta: Sí, Lola. Avui treballarem el calendari.

La terapeuta lliura a cadascun dels membres del grup una impressió del calendari del mes
de desembre. Torna a preguntar quines són les festes que hi ha, i en rebre resposta per
part dels participants els indica que, amb el llapis de color que desitgin, marquin les festes
de desembre.

Una vegada els participants han marcat els dies festius, alguns, amb ajuda de la terapeuta
ocupacional, han de dir quants dies han marcat i se’ls demana si queden molts dies perquè
sigui Nadal. Posteriorment, els indica que escriguin el seu nom o facin un senyal al seu full
per saber a quin correspon cadascun d’ells, ja que en cada sessió se’ls retornarà perquè
marquin el dia en què es troben. Seguidament, la Berta torna a recordar la data del dia i
l’estació de l’any.

La Berta, a continuació, presenta unes fruites i verdures de temporada i en reparteix
una a cada usuari. L’activitat consisteix a anar presentant cada fruita i cada verdura, així
com recordar el nom de la persona que la té, per després fer una sèrie de preguntes
als participants relacionades amb cada peça, tenint en compte el seu nivell d’alteració
cognitiva.

Algunes de les preguntes poden ser les següents:

• Qui té la poma?

• En Joan, quina verdura té?

• La mandarina, quina verdura té al seu costat?

• La Lola, quina verdura té davant seu?

• Aquí, al centre, on podem trobar mandarines?

• Si ara haguéssim d’anar a la cuina, per on passaríem?

La Lola comenta que les mandarines més bones que ha menjat mai eren d’un poble de
València, que ara no recorda, i que eren més grans que les d’ara.

La terapeuta explica als participants que han estat treballant l’orientació temporal (dia),
espacial (dreta, esquerra, davant, recorregut) i personal (reconeixement), i que demà
seguirien amb el treball al calendari. Torna a preguntar la data, el mes i l’any, i s’acomiada
dels usuaris.

Trobareu un exemple il·lustratiu del desenvolupament d’una sessió seguint la
TORen el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/ZH8TSGhhxQk?controls=1

Una activitat habitual en la TOR és l’anomenada “Bon dia”. És una de les més
utilitzades tant als centres de dia com a les residències, els centres ocupacionals
i les escoles d’educació especial. Va dirigida tant a persones grans sense
deteriorament cognitiu com a persones que pateixen alteracions cognitives lleus o
moderades. Els geriatres Arriola i Inza (1999) exemplifiquen de la manera següent
com es realitzaria l’activitat:
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1. Salutació inicial: és important interessar-se per l’estat de tots els membres
del grup.

2. Orientació temporal i espacial: es treballa a través d’un calendari mòbil.

3. Lectura i comentari dels titulars més importants o rellevants d’un diari. El
grup pot seleccionar-ne alguns i fer-ne fotocòpies per revisar-los l’endemà.

4. Comentari de les activitats i els esdeveniments del dia anterior.

5. Lectura i comentari de les activitats del dia i del menú del centre.

Habitualment es formen dos grups. El primer grup (amb menys deteriorament
cognitiu) estimula i dinamitza el segon grup amb preguntes com ara: Com us
trobeu? Què vau fer ahir?, Què heu esmorzat?

2.3.2 Teràpia de reminiscència

La teràpia de reminiscència (TR) és definida com un record verbal o silenciós dels
successos de la vida d’una persona, ja sigui sola o amb una altra o un grup de
persones (Wood, Portnoy, Head i Jones, 1992).

La reminiscència és una tècnica d’intervenció cognitiva que s’aplica a
pacients amb demència amb la finalitat d’estimular el record de les seves
experiències mitjançant diferents materials.

El famós psiquiatra i geriatra Robert Butler va ser dels primers que va incorporar
el terme revisió de vida.

“Un procés mental que ocorre de manera natural, en el qual es porten a la consciència les
experiències passades i els conflictes sense resoldre.”

Butler (1963). The Live Review: an interpretation of reminiscente in old age. Psychiatry.

Journal for the study of inter-personal processes

La diferència entre una teràpia de revisió de vida, concepte introduït per Butler,
i de reminiscència rau en el fet que la primera es realitza habitualment de forma
individual, i el professional, per afavorir el record, fa preguntes concretes sobre
alguna etapa de vida de la persona. Algunes de les preguntes poden ser: Quin va
ser el primer viatge que vas fer?, Recordes el dia de la teva comunió?, Com va
ser el naixement dels teus fills?. Sobretot en l’àmbit institucional, en les sessions
de reminiscència els participants expressen els seus records amb la finalitat de
millorar alhora la interacció social, i ho fan en grup en un ambient distès i
agradable.

En trobareu un exemple il·lustratiu en el següent vídeo:
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https://www.youtube.com/embed/1MrFxJvGtOg?controls=1

Inicialment, la teràpia de reminiscència es va utilitzar amb persones grans amb
envelliment sense deteriorament cognitiu, amb la finalitat que poguessin recordar
i organitzar els fets més significatius de la seva vida. Les investigacions posteriors
van confirmar l’eficàcia de la TR en persones amb demència, ja que van trobar
una millora significativa en la seva cognició i el seu estat d’ànim. La teràpia de la
reminiscència contribueix a:

• Afavorir la integritat i la identitat de les persones.

• Potenciar l’autoestima.

• Mantenir la memòria col·lectiva.

En els grups de reminiscència, la tasca dels professionals es basa a facilitar
estímuls per activar els seus propis records. Per exemple, contemplar una imatge
d’un aparell de ràdio pot connectar amb l’evocació pròpia de cada persona, les
cançons o els programes que escoltava, amb companyia de qui ho feia, etc. El
propi record pot ser compartit per altres persones. Les fotografies, les olors, els
relats i les caixes de records són elements evocadors de records.

A l’hora de posar en pràctica aquesta tècnica cal tenir presents les següents
consideracions:

• Les activitats han d’estar adaptades a les capacitats i tenir en compte l’entorn
en què han viscut els usuaris.

• Els recursos que s’utilitzen faran referència a objectes que hagin fet servir,
indrets visitats i persones conegudes.

• Les activitats han de facilitar la integració de les persones que formen el
grup, i cal respectar els ritmes de cadascuna de les persones, permetent que
puguin escoltar, observar i verbalitzar tot allò que considerin necessari.

Una sala d’estar ambientada als
anys setanta estimula els records

personals i fa sentir com a casa
l’usuari. Font: Residència Plaza Real

de Gijón

Aquestes són algunes de les propostes per treballar dins la teràpia de reminiscèn-
cia:

• Històries personals: a través de la seva biografia, la persona pot anar
recuperant noms, llocs, persones, activitats, etc.

• Activitats multisensorials:

– Visuals: observació de fotografies, objectes...

– Auditives: cançons i música de la seva època, sons d’aparells quotidi-
ans
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– Tàctils: manipulació d’objectes de la vida diària

– Olfactives: aromes significatius

– Gustatives: tast de plats que menjaven habitualment

• Jocs o activitats lúdiques: jocs tradicionals i joguines de l’època

• Racons temàtics: ambientar l’espai de manera que reprodueixi moments
de la seva vida, festes, celebracions, oficis...

Sales de reminiscència

Alguns centres residencials ambienten alguna de les seves sales de manera que el propi
espai evoqui records als usuaris. A la residència Plaza Real de Gijón es porta a terme
un projecte de reminiscència que engloba aspectes ambientals (es reprodueix un domicili
dels anys setanta-vuitanta) i aspectes alimentaris, ja que a la sala es fan receptes de plats
tradicionals.

En l’enllaç següent hi trobareu la descripció completa d’aquest projecte: bit.ly/3avZ4MK

Exemple d’una sessió de reminiscència en un centre residencial de gent gran

1. Benvinguda i presentació de la sessió: es dona la benvinguda a totes les persones que hi
assisteixen, les quals han de dir el seu nom.

2. Exercici de reminiscència: es planteja un exercici grupal en el qual es treballen els records;
la sessió d’avui té com a tema principal els oficis. Els professionals saben quina ha estat la
professió de cadascun dels participants i aporten diversos objectes relacionats amb els seus
oficis. A mesura que els van presentant, els usuaris els reconeixen i el professional fomenta
la conversa i l’evocació de records, que es comparteixen amb el grup.

3. Construcció d’una capsa. Com que el tema dels oficis genera molt d’interès, es proposa
als participants construir la “capsa de l’ofici”, on durant les diferents sessions poden anar
guardant imatges, objectes i estris relacionats amb els oficis.

4. Per tancar la sessió, el professional fa una revisió del que s’ha parlat a la sessió.

5. Comiat i cloenda de la sessió.

2.3.3 Tècniques de psicomotricitat

La psicomotricitat és una tècnica d’intervenció corporal, que tot i que inicialment
pugui semblar aliena a la millora de les funcions cognitives, s’ha demostrat que el
seu treball sistemàtic contribueix a millores significatives en el rendiment general
de la memòria, especialment en la memòria a curt termini i l’atenció.

La psicomotricitat és una disciplina que s’ocupa de l’estimulació de les
diferents parts del cos gràcies al moviment. D’aquesta manera es treballa
la interacció entre les funcions cognitives i les habilitats motores. Engloba
també el component socioafectiu, ja que el moviment és el medi a través del
qual les persones interaccionem amb el que ens envolta.

Podem afirmar que la psicomotricitat presenta els següents beneficis:
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• Afavorir el desenvolupament motor de la persona.

• Optimitzar la independència i la qualitat de vida de les persones.

• Integrar l’esquema corporal.

• Dominar l’equilibri i la coordinació.

• Afavorir la relaxació per alliberar tensions.

• Controlar la respiració.

• Augmentar el benestar emocional.

Les activitats per treballar la psicomotricitat s’estructuren en diverses àrees: es-
quema corporal, coordinació i control pràxic, control postural, control respiratori,
estructuració espaciotemporal i lateralitat (vegeu la figura 2.33).

Figura 2.33. Àrees del treball psicomotriu

Esquema corporal i lateralitat

L’àrea anomenada esquema corporal s’encarrega del coneixement i la consci-
ència de la persona sobre el seu propi cos. La consciència del nostre cos ens
permet realitzar un gest o petits moviments abans de la seva execució. Per treballar
l’esquema corporal resulta essencial dedicar algun temps de la sessió a dirigir
l’atenció de les persones en la localització i el nom de les diverses parts del cos.

Manipular una pilota és un exemple
de pràctica de la psicomotricitat

gruixuda. Font: Flickr (Viña Ciudad
del Deporte)

Per la seva banda, la lateralitat fa referència al domini o la preferència d’una
meitat lateral respecte a l’altra, ja sigui dreta o esquerra. La lateralització
cerebral determina la lateralitat corporal, i per això parlem de persones dretanes o
esquerranes.

Activitats per treballar l’esquema corporal

• Anomenar alguna part del cos i els participants l’han de localitzar i tocar en el seu cos.
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• Subjectar una pilota o un globus amb alguna part del cos que indiqui el professional.

• Plantejar un joc en parella on una persona faci el paper de model i l’altra de fotògraf. El model
es quedarà en una postura (on farà servir tot el seu cos), el company l’haurà de memoritzar i
després li indicarà verbalment com ha de col·locar cadascuna de les parts del cos per fer de
nou la mateixa postura.

Coordinació i control pràxic

Existeixen dues tipologies de psicomotricitat en funció del tipus d’habilitat:
psicomotricitat gruixuda i fina.

La psicomotricitat gruixuda fa referència a l’acte voluntari que per a la seva
execució necessita l’activitat del cos en la seva globalitat; parlem de tasques com
caminar, equilibrar-se, pujar escales, aixecar-se, manipular objectes grans...

El bingo, i en general els jocs de
taula, treballen la psicomotricitat fina
i alhora les capacitats cognitives.
Font: Flickr (Justin Nakagari)

La psicomotricitat fina es refereix a aquells moviments que necessiten una
capacitat d’execució i coordinació de manera molt precisa. Aquesta motricitat
es realitza per a una o diverses parts del cos al mateix temps. Els aspectes més
comuns que cal treballar en psicomotricitat fina són:

• Coordinació visuomanual: sentit de la vista i les mans (agafar, empènyer,
escriure, traçar...).

• Motricitat facial: domini muscular dels gestos que les persones fem amb la
cara, i que són essencials per a la comunicació no verbal entre persones.

• Motricitat fonètica: capacitat d’emetre sons (síl·labes o paraules).

Amb referència a la coordinació, és important conèixer el concepte de pràxia, que
és el sistema de moviments coordinats amb una intencionalitat de fa la persona i
que no són fruit d’un acte reflex.

Les pràxies són les habilitats motores adquirides, com per exemple saber
vestir-se o dibuixar. Quan aquestes habilitats motores es veuen alterades
parlem d’apràxies.

Control postural i control respiratori

S’entén per control postural la manera habitual de mantenir una postura deter-
minada guardant l’equilibri. La postura és la posició que adopta el nostre cos,
i l’equilibri és la manera com mantenim la postura. L’equilibri és un factor
principal per la locomoció en general i ens permet independitzar els moviments
dels músculs.

Moltes vegades existeix una relació directa entre les dificultats psicomotrius i una
mala respiració. El treball sobre el control respiratori es porta a terme mitjançant
els moviments alternatius d’inspiració i espiració.
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Estructuració espaciotemporal

L’estructuració de l’espai i el temps es divideix en:

• Orientació espacial: estructuració del nostre cos amb el món extern, primer
en relació amb l’espai que ocupa el nostre cos i després amb altres persones
o objectes, estiguin en moviment o no.

• Orientació temporal: capacitat de situar fets, objectes o pensaments
dins d’un ordre temporal. A nivell psicomotriu, parlem de seqüències de
moviments, ordre d’exercicis...

Pel que fa a l’estructuració temporal, és molt important marcar diversos moments
del joc amb un copet de mans en un moment concret (quan es passa davant d’un
objecte determinat o pel costat d’un company...). Actualment, en els diferents
programes d’estimulació cognitiva es treballa la musicoteràpia amb una persona
especialitzada.

Exemple de continguts per treballar l’estructuració espaciotemporal

• Jocs on calgui guiar de forma verbal el desplaçament d’un company.

• Activitats per treballar les nocions a dalt/a baix, esquerra/dreta, davant/darrere.

• Activitats per treballar el present, com per exemple picar de mans cada cop que passin davant
un objecte concret.

• Activitats per treballar el després, com per exemple picar de mans tot just després de sentir
la campaneta.

Dins la sessió de psicomotricitat es poden fer servir diverses tècniques: tècniques
d’expressió corporal, educació rítmica, activitats sensorials i motrius, així com
activitats simbòliques. Es plantegen activitats individuals, en parelles i també
grupals, així com activitats més dirigides i d’altres en què es potencia el joc
espontani.

En desenvolupar les activitats de psicomotricitat cal tenir presents les següents
consideracions:

• Anar d’acord amb el ritme corporal de les persones que hi participen.

• Han de ser motivadores i facilitadores.

• S’han de plantejar amb una progressió del grau de dificultat, començant
pels exercicis més senzills i anar augmentant la seva dificultat. D’altra
banda, es faran exercicis coneguts pels participants i de forma gradual s’hi
incorporaran de nous.

• Cal que proporcionin sensacions positives.

• Els exercicis plantejats han de promoure la relació espontània entre els
participants, afavorint les relacions interpersonals i grupals.
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• En general, caldrà que responguin a les necessitats del grup. Per això
serà important conèixer, sempre que sigui possible, la història clínica dels
participants.

Les sessions, sobretot en l’àmbit institucional, poden ser setmanals i d’una hora
de durada, tot i que cal tenir en compte l’estat de les persones participants per
flexibilitzar el temps de les activitats.

L’estructura base d’una sessió de psicomotricitat és:

1. Ritual d’entrada: és el moment en què es té un primer contacte amb els
participants. Les persones es presenten i se saluden, el professional pot
explicar breument què ha planificat per a la sessió d’aquell dia i també és el
moment de resoldre els dubtes que hi hagi.

2. Realització d’activitats plantejades per a la sessió: segons les característi-
ques i el moment de la persona/grup, el professional triarà un seguit d’acti-
vitats a realitzar on encabirà les diverses àrees de la pràctica psicomotriu.

3. Retorn a la calma: en aquest moment se solen fer exercicis de respiració,
aplicar alguna tècnica de relaxació o bé plantejar una activitat plàstica com
ara modelar plastilina o fer un dibuix que representi alguna vivència de la
sessió.

4. Ritual de sortida: és el moment de compartir amb la resta de companys
les vivències de la sessió. A través d’un petit col·loqui, els participants
expressen què ha succeït durant la sessió, possibles dificultats o molèsties
que han tingut, sentiments que els hagi provocat, etc. Es fa una posada en
comú.

2.3.4 Tècniques de gerontogimnàstica

L’aplicació de tècniques de gerontogimnàstica és d’utilitat amb persones que
es troben en fase d’envelliment normal o de demències en fase inicial. Atès
que les persones que es troben en aquestes circumstàncies tenen tendència a
la immobilitat, és molt important fer activitats que fomentin la mobilització de
manera activa amb la finalitat de dotar aquestes persones de major autonomia i
funcionalitat.

La gerontogimnàstica és la pràctica d’activitats físiques per part de
persones grans que tenen per objectiu mantenir o millorar la seva salut física
i mental.

Tot i no treballar de manera específica les funcions cognitives, la gerontogim-
nàstica permet treballar tant aspectes cognitius de manera genèrica com aspectes
motors i perceptius. Alguns dels seus objectius específics són:
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• Afavorir una corporalitat integral i dinàmica.

• Potenciar la capacitat funcional, l’equilibri, l’agilitat, la destresa i la coordi-
nació.

• Estimular les funcions sensorials.

• Entrenar les diferents funcions cognitives.

• Optimitzar la funció cerebral i el descans.

• Disminuir els estats de depressió mitjançant la sensació de benestar.

La pràctica en grup aporta beneficis
a nivell relacional i afectiu. Font:
Flickr (Viña Ciudad del Deporte)

La pràctica de la gerontogimnàstica es porta a terme tant en l’àmbit institucional
com en l’àmbit domiciliari. És important que es faci en un entorn agradable,
còmode i amb prou espai per desenvolupar les activitats programades. S’han de
triar en funció de les característiques de l’usuari, i en molts casos la pràctica s’ha
de fer asseguts. Les persones amb mobilitat molt limitada poden realitzar una
gimnàstica passiva, on el professional és qui acompanya el seu moviment. Vegeu
alguns dels exercicis en aquesta posició en el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/8u2hpaDXRGY?controls=1

Les sessions s’inicien amb un escalfament del cos, de forma gradual es va
augmentant la intensitat dels exercicis planificats per a aquella sessió i es finalitza
amb la realització d’estiraments. El professional exerceix de model, i a mesura
que dona les instruccions verbals sobre com fer els exercicis mostra com es fan i
supervisa la correcta realització per part dels usuaris, vetllant perquè no es facin
mal. Solen tenir una durada d’entre 45 minuts i 1 hora. Els exercicis es plantegen
i es fan entre 5 i 10 repeticions.

2.3.5 Tècniques de musicoteràpia

La pràctica amb instruments
musicals és present en les sessions

de musicoteràpia. Font: Flickr
(recursosnoverbales)

La música és un element que incideix en l’estat de les persones; en escoltar una
peça musical o en cantar una cançó, els nostres nivells de serotonina (neurotrans-
missor encarregat de regular l’estat d’ànim i el son) augmenten i som capaços de
sentir plaer o connectar-nos a sentiments agradables. Per aquest motiu, la música
és una eina amb un gran potencial per utilitzar-la com a mitjà d’estimulació, vegeu
els beneficis a la taula 2.3 La musicoteràpia és una disciplina que s’utilitza com a
tractament complementari en diverses malalties, tant físiques com mentals.

La musicoteràpia consisteix a utilitzar la música i els elements que
la conformen, com el ritme, la melodia i l’harmonia, amb finalitats
terapèutiques per obtenir beneficis cognitius, físics, socials i emocionals.
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’Clapping’

En el món de la música, fa
referència a la creació de música
picant de mans.

El cos, el moviment i la dansa
afavoreixen el benestar personal.
Font: Flickr (meylin_4)

Els instruments musicals i el cos, sempre que la mobilitat de les persones ho
permeti, permet el treball del ritme, la importància del qual és contribuir a
mantenir l’estabilitat de les persones que tenen dificultat per caminar o per
mantenir l’equilibri. A les persones amb un dèficit cognitiu lleu o moderat, la
musicoteràpia els permet millorar la seva qualitat de vida, ja que contribueix a
preservar el llenguatge, l’atenció i la memòria. Quan el deteriorament cognitiu és
més sever, la música permet desviar el focus d’atenció cap a estímuls significatius
i que provoquen efectes tranquil·litzadors. La música també els permet connectar
amb la seva pròpia identitat i comunicar-se amb el seu entorn encara que hagin
perdut la capacitat d’expressar-se verbalment.

Conèixer quines són les preferències de les persones que el professional atén
ajuda que la tasca sigui més operativa i eficaç. Cal tenir present que les activitats
de musicoteràpia poden requerir la participació activa dels usuaris (per exemple,
tocar instruments) o pot estar centrada en la recepció (per exemple, escoltar
música). Es poden plantejar de forma grupal o bé individualment; es pot fer
servir música enregistrada o bé música en directe; es poden fer servir instruments
musicals o plantejar l’activitat sense cap instrument; es pot realitzar amb les
persones amb dependència o amb els seus familiars; es poden encabir en activitats
programades o com a part de les activitats bàsiques de la vida diària.

Trobareu una petita exposició sobre la relació entre la música i les funcions
cognitives en el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/TPrhyXU9ohU?controls=1

Algunes de les activitats proposades en les sessions de musicoteràpia són les
següents:

• Tocar instruments musicals. Els instruments de percussió (maraques,
caixa xinesa, timbal, triangle, etc.) són molt emprats, atesa la seva facilitat
d’ús. Reproduir una seqüència rítmica, acompanyar la melodia d’una cançó
o elaborar-ne una en grup són alguns exemples de l’ús dels instruments en
les activitats programades.

• Percussió corporal. El propi cos pot esdevenir un instrument musical: fer
sons amb la boca, picar de mans o picar de peus són alguns dels moviments
que permeten crear música amb el propi cos.

• Audicions musicals. Això inclou la música en directe, com assistir a
un concert, escoltar una cançó acompanyada d’un instrument musical
(guitarra, flauta, etc.), així com la música enregistrada. En funció de les
característiques de la peça musical, aquesta pot propiciar determinats estats
(relaxació/ activació), així com determinades emocions (alegria, tristesa,
etc.).
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• Cant: taral·lejar una cançó, cantar la tonada d’una cançó coneguda, cantar
cançons vinculades a festes tradicionals (castanyada, Sant Jordi, Nadal, etc.)
són alguns exemples de l’aplicació del cant.

• Jocs musicals: el ritme, el volum i la melodia, entre d’altres, són ele-
ments que conformen la música. Plantejar activitats lúdiques amb aquests
elements com a protagonistes permet estimular la percepció, l’atenció i la
memòria segons els objectius plantejats.

• Música i moviment: es plantegen activitats més lliures com l’expressió
corporal, on la consigna és moure’s deixant-se portar per la música, i
activitats més dirigides com la dansa i el ball, on cal seguir uns determinats
passos.

• Composició de cançons: partint de la idea que qualsevol persona pot
compondre una cançó i fugint de la part estètica, es fomenta l’experiència de
viure el procés (tria de música i lletra) i gaudir del producte (cançó). És una
pràctica que entre altres aspectes afavoreix la comunicació i el llenguatge.

Teràpia vibroacústica

Aplicació receptiva de la música fonamentada en la idea que les vibracions a baixa
freqüència aporten una sensació general de benestar a la persona i de forma específica
ajuda persones amb problemes de son, depressió i molèsties físiques, entre d’altres. La
pràctica amb bols tibetans és una de les més emprades en l’actualitat, en format de concert
(“bany sonor”) o bé com a part d’un massatge terapèutic.

La improvisació amb instruments musicals o amb el propi cos estimula la
creativitat i permet la lliure expressió. El professional que guia la sessió pot
fomentar el diàleg i la comunicació a través d’aquesta pràctica.

L’estructura bàsica d’una sessió de musicoteràpia adreçada a persones amb
deteriorament cognitiu és la següent:

1. Captar l’atenció: en iniciar la sessió és important assegurar-se que els
participants estan atents a l’espai on ens situem i a l’activitat.

2. Despertar: és important estimular els participants per aconseguir un nivell
òptim de consciència del lloc i moment present. Si el grup es troba agitat és
fonamental que el professional faci servir una veu suau, parla lenta i deixar
certa distància, evitant tenir una actitud molt demandant. Si pel contrari,
els participants es troben excessivament relaxats, cal fer servir un to de veu
enèrgic i donar pautes molt concretes fins que s’activin.

3. Activitats: arriba el moment de portar a terme les activitats/jocs plantejats
pel professional. Cal tenir present, però, que tot i que hi hagi unes
determinades activitats programades, serà fonamental que el professional
sigui sensible a l’estat actual del grup i així poder adaptar i fins i tot substituir
alguna de les activitats programades.

4. Cloenda: es prepara els participants per al final de la sessió i s’indica quan
es fa l’últim exercici de la sessió. Es destina un moment perquè puguin
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Reestructuració cognitiva

Tècnica que consisteix en la
substitució d’idees irracionals o
negatives d’una persona per
altres idees racionals i
pensaments positius.

compartir, si així ho desitgen, algun aspecte del que ha succeït a la sessió, i
en cas de l’entorn institucional, es prepara els usuaris per a allò que succeirà
després, evitant la sensació d’abandonament.

2.3.6 Tècniques de relaxació

Les tècniques de relaxació són d’utilitat en el tractament de l’ansietat, i cal tenir
present que les persones en situació de dependència es mostren més vulnerables a
patir afectacions a nivell psíquic (depressió, ansietat, etc.). Tot i que aquests casos
seran tractats per un professional a nivell terapèutic, és convenient que el tècnic
conegui alguna de les tècniques dirigides a reduir l’ansietat per al desenvolupa-
ment de la seva feina amb aquests usuaris. En un context terapèutic, la tècnica
de relaxació se sol emprar amb altres tècniques com l’entrenament en solució de
problemes, la reestructuració cognitiva i la dessensibilització sistemàtica.

Les tècniques de relaxació són un conjunt de mètodes o activitats que
potencien el benestar personal, reduint els nivells d’estrès, angoixa, ira o
tensió. La relaxació, doncs, està relacionada amb l’alegria i la calma.

Els beneficis que la pràctica habitual de la relaxació aporta són els següents:

• Disminució de la pressió arterial

• Augment del flux de sang als músculs

• Alentiment de la freqüència respiratòria

• Reducció de la tensió i ansietat

• Aportació d’alegria i optimisme

• Alleugeriment del dolor

• Millora de l’atenció i la concentració

Entre les propostes d’intervenció per a la relaxació hi ha les següents:

• Tècniques de respiració. Faciliten el control voluntari de la respiració, que
resulta fonamental manejar (reduint el nombre d’inspiracions i espiracions
per minut) davant situacions d’estrès o angoixa.

• Tècniques de visualització. Imaginar mentalment imatges positives i
agradables promou estats de calma i benestar. Davant possibles dificultats
en representar les imatges de forma mental, se’ls pot convidar a seguir un
relat descriptiu que ajudi en la visualització.

• Relaxació muscular progressiva. Consisteix a alliberar tensió muscular i
emocional mitjançant la pràctica per aconseguir la relaxació de tot el cos i
reduir així els nivells d’ansietat.
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El mindfulness implica
tenir una atenció conscient

dels propis pensaments,
sentiments i sensacions.

Quan es treballa amb nens o adolescents és important fer servir tècniques basades
amb el joc. En aquest sentit, per exemple, hi ha la tècnica de relaxació de
Koeppen. Vegeu-ne un exemple il·lustratiu en el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/6NtYeAsPwpY?controls=1

Per al treball amb adults, la tècnica més contrastada és la relaxació muscular
progressiva de Jacobson (1920), que consisteix a tensar i relaxar diferents grups
musculars de tot el cos. Avui dia cal parlar de noves eines com el mindfulness, que
permeten treballar, juntament amb la relaxació, altres aspectes molt interessants
com ara l’atenció plena, les autoinstruccions o la detenció de pensament. Vegeu-
ne un exemple il·lustratiu en el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/RbQ-_RZPPaE?controls=1

La pràctica constant facilita que relaxar-se sigui cada vegada més senzill.

Exemple de pràctica de la respiració profunda

L’objectiu de la respiració profunda és aconseguir fer un màxim de 10
inspiracions/expiracions en un minut, tenint en compte que les persones respirem
una mitjana d’entre 16 i 17 vegades per minut.

En primer lloc, cal cercar un lloc còmode per seure i que permeti tenir l’esquena alçada. La
roba ha de ser còmoda, deixant la zona de la cintura i l’abdomen lliure, sense la clàssica
pressió de la roba o dels cinturons.

• Col·locar el pit cap endavant, relaxant les espatlles i descansant la mirada.

• Col·locar una mà sobre el pit i l’altra en l’abdomen.

• Inspirar de manera lenta i profunda al llarg de 4 segons.

• Quan es faci, s’ha de percebre com la mà de l’abdomen s’eleva molt més que la mà que està
sobre el pit.

• Retenir aquest aire durant 5 segons per després exhalar-lo de manera sonora al llarg de 7
segons.

Es pot iniciar la pràctica seguint aquesta seqüència, i a mesura que es tingui pràctica anar
ajustant els temps per aconseguir de mitjana 10 respiracions en un minut.

2.4 Ús d’eines digitals en l’estimulació cognitiva i neurorehabilitació

Els programes d’estimulació cognitiva van incorporant l’ús d’eines digitals,
aplicacions als mòbils, tauletes digitals i plataformes online, que els permeten
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accedir a una sèrie d’exercicis i activitats relacionades amb les diferents funcions
cognitives.

Alguns dels principals avantatges dels programes d’estimulació i rehabilitació
cognitiva a partir dels suports multimèdia són els següents:

• El fet d’utilitzar un suport digital aporta un aprenentatge dinàmic.

• El feedback dels encerts i les errades es dona de manera immediata.

• Permet repetir els exercicis de manera il·limitada.

• En alguns casos es poden fer ajustaments (mida, color, etc.) que permeten
adaptar-se de forma positiva a les característiques individuals de cadascun
dels usuaris.

• És possible portar un registre de l’evolució de l’usuari, ja que els resultats
queden enregistrats en l’aplicació o programa informàtic.

La manca de coneixements per a l’ús de l’ordinador pot representar un inconveni-
ent per a l’aplicació dels programes informàtics; en el cas de les aplicacions per
a mòbil o tauleta digital, habitualment, en ser molt intuïtives, no requereixen un
coneixement d’ús previ. Tot i així, és important que l’accés i el desenvolupament
de l’activitat estiguin supervisats per un professional que tingui coneixements
sobre estimulació cognitiva, i també sobre la malaltia o alteració que pateixi la
persona, amb l’objectiu de motivar-la i promoure un estat anímic positiu i estable
durant tot el procés.

Algunes de les aplicacions per a mòbil i tauletes digitals més destacades són les
següents:

• Imentia: aplicació per activar i exercitar les diferents funcions cognitives
o prevenir i retardar algun tipus de dèficit o deteriorament cognitiu. Permet
valorar una possible alteració cognitiva a través del Test ENM.dem i generar
sessions personalitzades, individuals o grupals.

• Stimulus: aplicació per a tauletes digitals que consta d’una sèrie d’exercicis
interactius organitzats al voltant de 10 àrees funcionals per a persones que
presenten algun deteriorament cognitiu o els primers estadis de demència.

• Unobrain: presenta un catàleg de jocs sobre atenció, memòria, percepció
i agilitat mental, així com funcions executives, càlcul i llenguatge per a
mòbils.

• Fit Brains Trainer: programa d’entrenament mental de gran èxit desenvo-
lupat pel neuropsicòleg Paul Nussbaum. Conté exercicis i jocs per exercitar
la memòria, l’agilitat mental, la concentració, la capacitat de deducció i la
percepció visual.

Alguns dels programes informàtics de psicoestimulació integral que han demos-
trat la seva eficàcia tant per a la rehabilitació cognitiva com en l’estimulació



Atenció i suport psicosocial 90 Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

de les funcions cognitives en l’envelliment normal són els programaris Gradior,
Rehacom i Smartbrain.

Programaris de neurorehabilitació

Podeu ampliar la informació amb els següents enllaços:

• www.ides.es/gradior

• rehacom.es

• bit.ly/2I1psTD

El teclat amb coberta ajuda les
persones amb dificultats en la

mobilitat a marcar de forma individual
les tecles. Font: Flickr (Eneso)

• Gradior. el mateix programa permet una avaluació neuropsicològica força
completa i la possibilitat d’elaborar un entrenament i estimulació de les
funcions cognitives. El programa consta de dos mòduls diferenciats: un per
a ús exclusiu del professional, on es fixen les característiques del programa
augmentant o disminuint els paràmetres segons l’usuari, i l’altre per a
la persona usuària, que accedeix a través de pantalla tàctil al conjunt de
proves que el professional ha configurat. El seu rendiment i progrés queda
enregistrat en el mateix programa.

• RehaCom. El programa RehaCom permet la neuroestimulació de diverses
funcions cognitives, com ara l’atenció, la memòria i el raonament. Entre les
possibilitats del programari podem assenyalar la capacitat de poder graduar
la duració de les sessions, el nombre de repeticions i la possibilitat de
poder modificar les instruccions amb la finalitat d’adaptar-les a qualsevol
persona o col·lectiu. Hi ha diverses maneres perquè la persona interactuï
amb l’ordinador, bé sigui amb un teclat normal o un adaptat amb botons més
grans, amb el ratolí o amb una pantalla tàctil, fet que facilita la interacció
per a diversos tipus de patologies o disfuncions. RehaCom també permet
l’emmagatzematge dels resultats de cada persona, elaborant un perfil gràfic
del seu progrés al llarg del temps.

• Smartbrain: el programa consta d’una àrea tutorial que possibilita el
disseny de l’estimulació d’una manera personalitzada i una àrea d’usuari en
què la persona pot fer el pla d’estimulació de manera autònoma. En aquest
sentit, Smartbrain posseeix més de catorze mil exercicis que es classifiquen
en diverses categories (memòria, llenguatge, càlcul, orientació, atenció,
reconeixement i capacitats executives). Si bé la graduació del nivell de
dificultat es fa de forma automatitza, a mesura que la persona interactua
amb el programa el temps de sessió o la freqüència de les sessions són
regulables pel professional. Aquest programa ha demostrat la seva eficàcia
en diversos estudis amb persones que pateixen Alzheimer, i ha mostrat
diferències molt significatives en diferents tests d’avaluació de funcions
cognitives, augmentant l’autonomia i l’autoestima dels usuaris.
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2.5 Avaluació d’activitats per al manteniment i entrenament de les
capacitats cognitives

L’objectiu de l’estimulació i la neurorehabilitació és preservar, en la mesura del
possible, les capacitats cognitives de la persona. El pas del temps, però, provoca
canvis que poden ser conseqüència d’un major deteriorament cognitiu. Aquest fet
fa necessari fer un seguiment de l’estat cognitiu dels usuaris per tal de conèixer en
cada moment quines són les característiques reals de les seves capacitats.

El seguiment de la intervenció el fa l’equip interdisciplinari que treballa en el
servei, ja sigui a nivell institucional o a nivell d’atenció domiciliària. De forma
coordinada prenen decisions per tal de:

• Determinar els instruments d’avaluació necessaris per recollir la informació
sobre l’evolució de l’usuari.

• Concretar la periodicitat de la revisió de l’estat de cadascun dels casos.

• Prendre decisions davant els resultats de les valoracions de seguiment.

• Traslladar la informació als familiars, si s’escau, de cadascun dels usuaris.

• Vetllar per un adequat traspàs d’informació i coordinació entre els professi-
onals.

A partir del següent cas pràctic s’exposa un exemple de com es fa l’avaluació i el
seguiment de les activitats per mantenir i/o millorar les capacitats cognitives:

Exemple d’un cas pràctic

Al centre de dia del barri de Roquetes assisteix des fa uns dos mesos en Salvador, un home
vidu de 83 anys. Al centre es fan diverses activitats per estimular les capacitats cognitives
encabides dins un programa de psicoestimulació integral.

Després de fer la valoració inicial de l’estat d’en Salvador, i atenent als informes mèdics
que aportava, l’equip va confirmar que presenta una demència moderada. Alguns trets
característics de la seva conducta són els següents:

• Dèficit en el record de la seva història personal

• Coneixement reduït dels fets i les tasques quotidians

• Oblits de tasques quotidianes

• Dèficit de concentració

• Alentiment en el llenguatge i en el reconeixement d’objectes

• Negació com a mecanisme de defensa

• Depressió lleu

En Salvador, de forma diària, porta a terme diverses activitats de psicoestimulació cognitiva
de forma grupal amb companys que presenten un deteriorament cognitiu similar, i també
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Registre d’intervenció

El fet de dir els noms dels
usuaris del grup, o bé preguntar

qui falta avui a ells mateixos,
permet treballar alhora l’atenció,
el llenguatge i l’orientació en la

realitat.

Vegeu el desenvolupament
de l’activitat del “Bon dia” en

l’apartat Teràpia Orientació
a la Realitat.

fa activitats individuals. El disseny del programa permet realitzar activitats en grup però
adaptades de forma individual a les necessitats de cadascun dels usuaris.

Algunes de les activitats en què participa són les següents:

• Bon dia

• Taller de reminiscència

• Activitats d’estimulació cognitiva: llenguatge, memòria i atenció

Per fer l’avaluació de les activitats realitzades pel Salvador s’empren alguns dels
instruments més freqüents: registre d’intervenció i registres d’observació (llista
de control i escala d’estimació). En el seguiment de la intervenció amb en Salvador
s’empren diversos instruments, que permeten tenir constància de l’evolució de
l’usuari.

D’altra banda, es disposa del registre d’incidències, un document que permet
recollir informació important del que ha succeït en un servei amb independència
d’on tingui lloc (durant la realització del taller de psicomotricitat, a l’hora del
berenar, etc.). S’hi recullen aspectes com caigudes, conflictes i accidents, entre
d’altres.

És fonamental disposar d’un registre d’intervenció, és a dir, un document que
reculli en quines activitats ha participat en Salvador. Per tal d’obtenir-lo, a l’inici
de cadascuna de les activitats que es realitzen al centre es passa llista i es pren nota
dels assistents a la sessió.

En la realització de l’activitat del “Bon dia”, el tècnic empra un registre d’obser-
vació, concretament una llista de control, on deixa constància de l’aparició o no
de determinades conductes que ja venen definides en el mateix instrument.

Un exemple de registre d’observació per a aquesta activitat és el següent(vegeu la
taula 2.11).

Taula 2.11. Registre d’observació de l’activitat “Bon dia”

Conductes observades Sí No Observacions

Expressa com es troba

Identifica els companys que no han
assistit

Manifesta quin dia de la setmana és

Manifesta en quin mes ens trobem

Reconeix l’espai on es troba

Recorda algun esdeveniment del dia
anterior

Recorda algun fet del mateix dia

Participa en les converses que es
donen

Es mostra interessat en el que succeeix
a la sessió
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Vegeu les característiques
dels instruments de
recollida d’informació en
l’apartat Obtenció
d’informació sobre les
funcions cognitives de
persones en situació de
dependència.

En el registre d’observació, habitualment es pren nota de les conductes observades
per més d’una persona. En aquest cas es pot aplicar el mateix instrument però
identificant més d’un usuari.

Cal tenir present, però, que en les activitats que es fan de forma grupal, el
professional pot observar en detall la conducta d’alguns dels usuaris en cadascuna
de les sessions. És important poder registrar de forma veraç la informació del
que ha succeït; fer l’observació de la totalitat del grup en la mateixa sessió pot
representar una dificultat per al tècnic.

En la realització del taller de reminiscència s’empra l’anecdotari com a instru-
ment de recollida d’informació.

Les sessions de reminiscència, a banda de potenciar les capacitats cognitives,
concretament la memòria a llarg termini, permeten conèixer aspectes personals
de la vida de les persones. L’ús de l’anecdotari permet registrar tot allò que el
tècnic consideri ressenyable en cadascuna de les sessions. És una eina que no
determina les conductes que cal observar, i això permet enregistrar en un únic
instrument diversos aspectes que tinguin lloc en la mateixa sessió.

L’instrument es presenta com un full en blanc on cal identificar la data i, en tot
cas, el nom de la sessió (o número), segons consti en la programació general, en
aquest cas, del taller de reminiscència.

Vegeu un exemple d’anecdotari després d’una sessió (taula 2.12):

Taula 2.12. Exemple de recull d’informació a l’anecdotari

Nom de l’usuari Slavador Canyells Comas

Data 23/05/2020

Lloc Sessió 3 (taller reminiscència)

Fets • Ha reconegut de seguida el martell com un element que feia servir de forma
habitual a la seva feina (havia estat fuster).
• Ha volgut explicar-ho a la resta de companys. En iniciar el seu discurs li costava
trobar les paraules i amb ajuda ha pogut explicar-ho. Ho ha fet a un ritme lent.

En Salvador participa en diverses activitats adreçades a estimular la memòria,
concretament una en què participa és la següent:

Títol de l’activitat: Construir una història

• Objectius:

1. Recordar les paraules presentades.

2. Recordar la història elaborada.

• Instruccions: a l’usuari se li presenten tres paraules escrites (en format de targetes) i se
li demana que pensi i elabori una història on apareguin els tres conceptes (per exemple:
casa, pastís, conill). Un cop ha elaborat la història (pot fer-ho mentalment o bé per escrit),
l’explicarà de forma oral i es retiraran les tres paraules escrites. De nou, se sol·licita que
expliqui la mateixa història, aquest cop sense poder visualitzar les tres paraules.

Per avaluar l’activitat es fa servir un registre d’observació, concretament una
escala d’estimació. Aquest instrument determina quines són les conductes que
cal observar que es predefineixen en funció dels objectius de l’activitat.
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És important que tots els objectius de l’activitat es puguin valorar amb l’escala, i
per tant hi haurà com a mínim un indicador d’avaluació per cadascun dels objectius
plantejats.

L’escala no només recull la presència d’una determinada conducta, sinó el grau
en què aquesta es troba present. La gradació es pot identificar:

• De forma numèrica: 1/2/3/4, essent 1 (gens) i 4 (molt); cada número
representa el grau en què es dona una conducta.

• De forma verbal: sempre/bastant/de vegades/rarament/mai.

Vegeu un exemple d’escala d’estimació després aplicada a l’activitat (taula 2.13):

Taula 2.13. Exemple de recull d’informació a l’escala d’estimació

Indicadors 1
Res

2
Poc

3
Bastant

4
Molt

5
Tot

Observacions

1.1. Recorda les
paraules
presentades

X Ha introduït la paraula
casa a la història però no
l’ha reconegut com a
paraula presentada.

2.1. Explica la
història

X

Alguns dels instruments amb els quals es treballa estan predefinits, i d’altres seran
el producte del treball de l’equip de professionals. En tot cas, serà important
avaluar també l’adequació dels instruments de recollida d’informació emprats en
la intervenció i modificar aquells aspectes que es considerin necessaris.

En la confecció dels instruments d’avaluació és important tenir presents les
següents consideracions:

• Conductes observables. Els indicadors que conformen els diversos ins-
truments d’avaluació de les activitats cal que facin referència a conductes
clarament observables. L’estat d’ànim d’una persona, per exemple, l’infe-
rim per les conductes manifestades i no per cap aspecte relacionat amb el
seu estat interior.

• Nombre limitat d’indicadors. Cal que el nombre de conductes a observar
sigui limitat i fàcilment manejable pel professional. Un nombre excessiu
d’ítems fa que sigui improvable que el tècnic pugui emplenar de forma
adequada tot el registre.

• Redacció clara. Els indicadors han de ser clars i inequívocs. La redacció
ha de ser suficientment concreta i clara per tal que qualsevol membre de
l’equip interpreti el mateix en llegir cadascun dels indicadors.

El procés d’avaluació orienta la presa de decisions de l’equip professional
durant el seguiment de la intervenció sobre les accions que cal portar a terme.
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Vegeu un exemple d’informe
en l’apartat L’avaluació del
procés d’adquisició de les
habilitats d’autonomia
personal.

De manera periòdica, l’equip interdisciplinari fa revisions dels resultats obtin-
guts en l’avaluació de cadascun dels usuaris del servei. Aproximadament un cop
al mes, s’examina la informació relacionada amb un usuari per valorar el seu estat
actual i la idoneïtat de les activitats proposades com a part de la intervenció.

La informació rellevant del seguiment dels usuaris quedarà recollida en el seu pla
de treball individual/pla d’atenció individualitzada. És fonamental que tot l’equip
pugui accedir a la informació relacionada amb les persones amb les quals treballa,
ja que això aporta més garanties d’oferir un bon servei i facilita la coordinació
entre professionals.

La família també té un paper fonamental en el seguiment de l’estat de l’usuari. El
fet de coordinar-se amb ella permet:

• Generalitzar el treball que es fa des dels centres.

• Obtenir informació rellevant per als professionals.

• Traspassar informació de l’estat de l’usuari.

• Oferir suport en el seu paper de cuidadors.

El traspàs d’informació que els professionals realitzen a les famílies pot ser infor-
mal, a través de converses esporàdiques, o bé més formal, a través d’entrevistes o
informes.

Els informes recullen la totalitat d’aspectes que des d’un servei es treballen amb
l’usuari donant una visió global de la persona i evidenciant la realització d’una
intervenció integral; un d’ aquests aspectes és el referit a les capacitats cognitives.
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Vegeu àmpliament el
concepte de
reestructuració
ambiental i els seus
components en l’apartat
“Organització i
ambientació de l’entorn
d’intervenció per al
desenvolupament de
l’autonomia personal i
social”.

3. Organització de l’entorn d’intervenció com a suport a l’estimulació
cognitiva

L’entorn d’intervenció és tot allò que envolta una persona i que influeix en la
satisfacció de les seves necessitats. Per aquest motiu passa a ser un element més
sobre el qual intervenir: el seu disseny influeix en l’estat d’ànim, la funcionalitat,
les relacions socials i la comunicació de les persones usuàries.

L’acció sobre l’entorn consisteix a crear i potenciar ambients adequats,
segurs i ajustats a les característiques i les necessitats de la persona
dependent.

La reestructuració ambiental consisteix a analitzar les característiques de l’am-
bient en què es mou una persona, ja sigui en l’àmbit institucional o domiciliari,
i modificar aquells elements que siguin necessaris per tal d’afavorir la seva
autonomia i potenciar el seu benestar. L’accessibilitat, les condicions ambientals
i la decoració són elements fonamentals en la reestructuració cognitiva.

L’organització de l’entorn té quatre àmbits d’actuació: la prevenció, l’assistència,
l’educativa i la socialització.

1. Prevenció. L’actuació sobre l’ambient permet retardar o bé evitar l’aparició
de possibles dificultats, evitant a la persona el perjudici que li puguin
ocasionar. El tracte individual permet detectar unes noves necessitats
encobertes de la persona usuària, actuar abans que aquesta les mostri i evitar
el perjudici que puguin ocasionar.

2. Assistencial. L’assistència se centra a facilitar les activitats de la vida
diària: des de la higiene i l’atenció personal a les persones dependents en
institucions fins a fer la compra, preparar el dinar, acompanyament a visites
mèdiques, fer gestions a diferents organismes, etc.

3. Educativa. L’organització de l’entorn forma part d’un pla individual on
s’encabeixen activitats destinades a l’aprenentatge i l’adquisició d’hàbits.
Les activitats educatives poden anar adreçades a l’adquisició de noves
conductes, la modificació de conductes apreses o l’eliminació de conductes
inadequades.

4. Socialització. Les característiques de l’entorn possibiliten, afavoreixen o
dificulten la interacció social. Tenint en compte les característiques de la
persona usuària, s’afavorirà la seva integració i participació en el seu entorn,
ja sigui en el centre de dia, la residència o el domicili.
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3.1 Importància de l’ambient en la intervenció basada en
l’estimulació cognitiva

Les persones amb alteracions i dèficits cognitius presenten necessitats associades a
la realització d’activitats de la vida quotidiana, àmbit on poden requerir un suport.
Una de les maneres de facilitar aquesta ajuda és a través de la intervenció en
l’entorn amb la intenció de mantenir i potenciar la seva autonomia personal, i
alhora la seva autoestima, equilibri emocional i benestar personal.

L’entorn és un element estimulador que influeix en la socialització de la
persona, i aquesta interacció amb els altres manté, i també optimitza, les
funcions cognitives.

Per tal d’afavorir un entorn que faciliti la vida diària i l’estimulació de persones
amb alteracions i dèficits cognitius, cal identificar els obstacles amb els quals es
troben per tal que els diferents professionals puguin intervenir i fer les adaptacions
oportunes, ja sigui a la pròpia llar o en les institucions a les quals assisteixen o
resideixen (centres d’educació especial, centres de dia, residències, pisos tutelats).

Els principals objectius en les intervencions en l’entorn físic de persones amb
dèficit cognitiu són els següents:

• Facilitar l’accés a la informació.

• Proporcionar major control de la situació.

• Potenciar la interacció social.

La reestructuració ambiental relacionada amb persones amb deteriorament
o alteracions cognitives s’adreça principalment a la millora de l’orientació
i la interacció social.

Les persones amb dèficit cognitiu requereixen viure en un ambient estructurat del
qual coneguin el funcionament i què en poden esperar, i així poder-se anticipar.

L’ambient pot facilitar o dificultar la tasca de l’estimulació cognitiva. És important
tenir presents un seguit de consideracions generals:

• Vetllar per crear un espai tranquil, amb pocs estímuls disruptors.

• Mantenir l’ordre i la ubicació de cadascun dels objectes.

• Potenciar l’accés i ús autònom del material situat a l’espai.

• Assegurar l’equipament i el mobiliari adient per a cada activitat.

• Disposar d’un espai suficient per a cada usuari.
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Resistència al canvi

Comportaments i actituds que
poden presentar els usuaris
davant les modificacions que es
produeixin al seu entorn. Si el
canvi els genera emocions
negatives, s’ha de fer-hi front i
donar suport a la seva gestió.

De manera concreta, el professional analitza les característiques de l’espai, l’ús
que se’n fa i les activitats que s’hi desenvolupen, així com de les necessitats de
l’usuari.

El professional ha de mantenir una actitud de respecte per l’usuari durant la
intervenció sobre l’espai. Cal que tingui presents les seves preferències i ha
de respectar els seus costums.

Les situacions en les quals es pot trobar el professional són diverses i de vegades
complexes, i poden dificultar la seva tasca. En alguns moments les persones volen
mantenir les seves rutines i preferències, tot i que això no els beneficiï. Davant
de situacions en què els usuaris mostren una possible resistència al canvi, les
qualitats i les capacitats del professional són un valor afegit per afrontar la situació
i gestionar-la de manera positiva.

És important destacar el paper fonamental de l’entorn familiar i social i la seva
influència en les persones amb alteracions cognitives. D’aquí la importància de la
coordinació i el traspàs d’informació entre els professionals i la família.

Tant l’espai físic del centre com el seu clima influeixen directament en la
intervenció dels diferents professionals. Una sala polivalent, on un grup fa una
activitat mentre la resta de residents, o participants, llegeixen, parlen o miren la
televisió, difícilment facilita un entorn d’atenció i concentració. Així mateix, els
sorolls, les interrupcions de les activitats produïdes per altres persones o la marxa
involuntària de l’espai poden produir malestar i incertesa a la persona usuària.

En el cas que la intervenció es faci en el domicili de la persona usuària, és
convenient adequar un espai per desenvolupar l’activitat, si es tracta d’una
específica. Si conviu amb altres persones, cal avisar-les de la importància de fer
aquesta activitat individualment i agrair-los que respectin el temps i l’espai per
optimitzar l’atenció de la persona usuària i portar a terme el pla de treball establert.

És rellevant mantenir el contacte amb l’equip interdisciplinari per anar valorant i
ajustant les futures accions.

3.2 Simbolització i senyalització

La simbolització i la senyalització són elements que afavoreixen la creació d’espais
adaptats a les necessitats de les persones. L’entorn ha de promoure l’accessibilitat
i l’autonomia, i ha de garantir la seguretat de les persones que hi transitin.
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Vegeu l’ús dels pictogrames
com a part dels sistemes

augmentatius i alternatius
de la comunicació al mòdul
de Comunicació alternativa.

L’ús del tauler d’orientació
és una pràctica habitual en

aplicar la tècnica de
l’orientació a la realitat
(TOR). Vegeu l’apartat

dedicat a “Tècniques
d’estimulació cognitiva”.

3.2.1 Elements de simbolització

Els elements de simbolització s’empren per afavorir l’orientació de l’usuari, ja
sigui a escala espacial, temporal o personal. En funció de les necessitats s’empren
dibuixos, fotografies o pictogrames que ajuden a simbolitzar la realització de
diverses activitats o fets rellevants.

Font: El nostre entorn mostra gran
diversitat d’estils i usos dels

pictogrames. Flickr (Dadiseño)

Els pictogrames són elements identificatius centrats en el significat
universal de les imatges. Es tracta d’imatges lliures de text (o només amb
una paraula) que permeten identificar ràpidament l’acció o lloc on s’ubica.

Entre els principals materials per afavorir la orientació en destaquen els següents:
el tauler d’orientació, els calendaris, els rellotges, el taulell d’anuncis, l’agenda
personal, l’horari, el cronograma de rutines i la seqüenciació d’activitats.

Tauler d’orientació

El tauler és un suport on es presenta la informació bàsica de manera estructurada:
dia de la setmana, data, estació de l’any... També s’hi poden afegir elements
variables que ajudin l’usuari a identificar si fa sol, plou, està ennuvolat, etc. Es
tracta d’una tècnica molt utilitzada que té com a objectiu fixar les nocions espacials
i temporals d’un moment concret (vegeu figura 3.1).

Figura 3.1. Tauler d’orientació
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Calendaris

El calendari s’encarrega de donar informació temporal en relació amb el mes, el
dia i l’estació de l’any. A l’hora de triar-ne un és important que sigui prou visual
i senzill. De vegades és útil que disposi d’un espai ampli sota de cada número per
apuntar-hi dades d’interès.

Cal escollir el format de calendari en
funció de l’espai on s’ubiqui. Font:
Flickr (M. A. López González)

Més enllà dels calendaris que es poden comprar o bé imprimir des d’un arxiu digi-
tal, els professionals poden elaborar-ne i adaptar-ne per atendre els requeriments
que es donen en un moment concret.

En la figura 3.2 es mostra un exemple de calendari molt senzill que aporta una
informació limitada: el dia, el mes i l’any, i l’estació de l’any. Situa l’usuari en el
moment present.

Figura 3.2. Calendari diari

Font: Residència i centre de dia municipal Sant Cebrià de Tiana

D’altres calendaris, com el de la figura 3.3, amb un cop d’ull permeten visualitzar
els dies del mes i, en aquest cas, l’horari i el tipus d’activitat d’oci que es fa
en cadascun d’ells. Es tracta d’un calendari d’activitats. Situa l’usuari en el
moment present en relació amb la setmana i el mes, i li aporta informació sobre
les activitats d’oci, en aquest cas.

Figura 3.3. Calendari d’activitats

Font: Residència i centre de dia municipal Sant Cebrià de Tiana
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Aquest tipus de calendari, elaborat a gran format, permet ser col·locat en un lloc
visible i de pas per als usuaris dins del centre, com per exemple al costat de la
porta d’accés al menjador d’un centre de dia.

Rellotges

En funció de les característiques de
l’usuari, es valora la idoneïtat de fer

ús d’un rellotge digital o analògic.
Font: Flickr (Francisco Soler)

Els rellotges aporten informació temporal, concretament situen l’usuari en un
moment del dia (matí, migdia, tarda...) i de forma específica li aporten informació
de l’hora.

És molt important que els rellotges estiguin ubicats en estances comunes i
que es trobin en un espai on siguin visibles per a tothom, si són en entorns
institucionalitzats. Al domicili cal que se situïn també en un lloc fàcilment visible,
com pot ser el menjador i la cuina.

Taulell d’anuncis

El taulell d’anuncis és un mètode de comunicació col·lectiu que aporta informació
rellevant de manera general a tots els usuaris d’un centre. Consta d’un taulell, que
habitualment sol ser de suro, una superfície magnètica o de pissarra blanca, on
es publiquen determinades informacions. La informació es trasllada alhora i s’hi
poden trobar, per exemple, informacions relatives a tallers, el menú setmanal i
indicacions sobre sortides properes en el temps, entre d’altres (vegeu la figura
3.4).

És freqüent trobar taulells en centres residencials, als centres de dia i als centres
ocupacionals. S’ha de situar en un lloc fàcilment accessible i visible per als usuaris
del centre, com és el vestíbul d’entrada de l’edifici.

Figura 3.4. Taulell d’anuncis

Font: Residència i centre de dia municipal de Sant Cebrià de Tiana

Finalment, cal destacar recursos que permeten la personalització i dels quals es fa
un ús individual:
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Agenda personal

La personalització de l’agenda pot
ser un element motivador. Font:
Flickr (bellitha)

L’agenda compleix una funció molt similar als calendaris, atès que permet situar
l’usuari en una data en concret i tenir una visió, segons el format de l’agenda, de
tota la setmana o tot el mes. S’hi poden apuntar esdeveniments importants, com
els aniversaris i les activitats que hagi de realitzar, com ara visites mèdiques, entre
altres informacions.

L’agenda també és un element de control de la realització diària de les AVD, com
pot ser la higiene diària, la presa de la medicació, els àpats i fins i tot la revisió
de les accions de seguretat d’abans d’anar a dormir (tancar el gas, les llums, la
televisió, etc.). En aquestes situacions es parla de l’agenda de comprovació
(vegeu-ne un exemple en la figura 3.5).

Figura 3.5. Agenda de comprovació

L’agenda és un element d’ús individual que pot donar suport a l’adquisició
d’hàbits i rutines, afavorir l’estructuració del pensament i la capacitat de
planificació de l’usuari.

Fomentar el seu ús diari pot reportar millores en els aprenentatges de la persona i
alhora efectes positius en la seva autoestima en veure la seva evolució. Habitual-
ment, les persones que l’empren se senten orgulloses de prendre notes a l’agenda,
i això fa augmentar la seva motivació i actitud cap als aprenentatges.

L’agenda pot fer-se servir com a diari personal. En aquest espai, la persona pot
escriure tot allò succeït en el dia i deixar constància de com s’ha sentit. Fer
l’exercici de recordar el que ha passat durant el dia i la possibilitat de rellegir
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En funció del grau de
deteriorament cognitiu, els

centres fan grups
homogenis per donar

atenció a les necessitats de
forma més ajustada. Això

implica l’existència de
diversos horaris en funció

de les activitats
programades.

la informació de dies anteriors afavoreix l’orientació personal de l’usuari, ja que
l’ajuda a establir un ordre cronològic als seus records, així com la memòria.

En cas que l’usuari no pugui escriure a l’agenda, perquè no té adquirit el procés
de l’escriptura o bé per un tema de limitacions motrius, pot fer dibuixos i senyals.
Després el professional pot traslladar el missatge escrit a l’agenda.

Quant a format, cal que sigui una agenda amb espai gran per prendre notes i on es
vegi clarament la numeració dels dies. És important fugir de dissenys infantils o
massa complexos.

Horari

La confecció d’un horari permet detallar la informació sobre les activitats o
tasques a realitzar en una setmana i/o un dia en concret.

Habitualment, l’horari té un format de taula de doble entrada, on en una banda hi
ha franges horàries i en l’altra els dies de la setmana. A cadascun dels requadres
resultants s’anota l’activitat a desenvolupar aquell dia, a aquella hora en concret.

En funció de les necessitats de l’usuari, l’horari pot elaborar-se únicament amb
text escrit o amb colors per diferenciar les tipologies d’activitat, així com també
amb imatges representatives d’activitats, professionals i espais (figura 3.6).

Figura 3.6. Horari setmanal
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A l’exemple de la figura 3.6 l’horari mostra els dies de la setmana, les activitats per
a cadascuna de les franges horàries (indicades en format escrit) i els professionals
que porten a terme diferents activitats (representats amb una fotografia per facilitar
l’accés a la informació). D’altra banda, es marca en colors diferenciats la planta
del centre on tenen lloc les activitats.

Cronograma de rutines

El cronograma permet situar la persona davant les tasques diàries que cal fer.
Afavoreix que les persones amb dèficits a nivell de memòria recordin i adquireixin
la rutina de realització de les AVD (bàsiques i instrumentals). Vegeu-ne un
exemple en la figura 3.7.

Figura 3.7. Cronograma de rutines
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Funcions executives

Habilitats que permeten
organitzar el temps, planificar i

organitzar les tasques.

Vegeu l’ús de la
simbolització a la tècnica

de modificació de
conducta de

l’emmotllament en
l’apartat de “Tècniques de
modificació de conducta”.

Es tracta d’un suport (habitualment en paper) que representa una taula de doble
entrada: a la banda esquerra hi ha les diverses franges horàries i a la part superior
de la taula hi ha els dies de la setmana. A diferència de l’horari, les activitats
que cal desenvolupar de forma diària són les mateixes. El cronograma representa
rutines i no pas activitats puntuals.

El cronograma és adaptable a les característiques i necessitats de la persona
que l’hagi de fer servir. Tal com succeeix amb altres recursos, la informació
pot representar-se únicament amb text escrit o pot anar acompanyada d’imatges
representatives de les rutines mostrades. És important que se situï en un lloc
fàcilment visible.

L’ús del cronograma requereix un entrenament per tal que l’usuari
l’interioritzi i el consulti diàriament.

Seqüenciació d’una activitat

La seqüenciació tracta de representar de forma seqüenciada els passos que cal
desenvolupar per tal de portar a terme una activitat determinada. El suport sol ser
el paper, on es representen a través d’imatges i text escrit els passos ordenats per
dur a terme una AVD (bàsica o instrumental). És un recurs útil per a persones amb
deteriorament greu a nivell de memòria, llenguatge i/o dificultats en les funcions
executives.

Permet adaptar-se a les característiques de la persona, ja que en funció del grau de
deteriorament les accions seqüenciades poden ser més concretes o més generals,
així com adaptades a les seves necessitats, triant les activitats en què aplicar-ho.
És important que el recurs sigui fàcilment visible per a l’usuari i cal situar-lo en
el lloc on es desenvolupi l’activitat.

Exemple d’una seqüència d’accions

Un centre ocupacional que atén persones amb diversitat funcional intel·lectual disposa d’un
servei de bar on els usuaris amb un deteriorament menor de les capacitats cognitives
preparen els esmorzars per a tot el grup.

Per afavorir la seva autonomia en la realització d’aquesta tasca, els professionals han
elaborat unes pautes on s’inclou l’ús d’imatges i pictogrames. Concretament, en la figura
3.8 podeu veure la seqüència d’accions que cal seguir per fer un suc de taronja.



Atenció i suport psicosocial 107 Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

Figura 3.8. Seqüència d’accions per fer un suc de
taronja

3.2.2 Elements de senyalització

El fet d’assenyalar correctament els diversos espais afavoreix l’orientació espaci-
al dels usuaris. Aquesta senyalització ha de ser:

• Clara

• Precisa

• Fàcil de localitzar

El professional ha de tenir en compte les característiques sensorials, cognitives
i físiques dels usuaris per adaptar els elements de senyalització tant al domicili
com a l’entorn institucionalitzat. L’ús d’imatges en què la tria del color i la forma
és important, així com les textures i els sons, conformen els elements bàsics de
senyalització.

Les principals funcions de la senyalització són les següents:

• Creació d’itineraris que facilitin la circulació per l’interior de l’edifici. És
la representació del trajecte que s’ha de realitzar per anar d’un espai a l’altre
de l’interior de l’edifici. Es pot indicar mitjançant:

– Senyals a terra de diferents colors.

– Fletxes a les parets que marquin el destí amb lletra gran i clara.
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– Camins pintats a les parets de diferents colors, a uns 150 cm del terra.
Un rètol escrit que informi del punt de destí de cada camí.

• Ubicació de panells indicatius a les portes d’accés de les diferents estances.
Són rètols en els quals hi ha escrita la finalitat de cada estança: direcció,
infermeria, lavabo, cuina, menjador, etc. (figura 3.9).

– Estan elaborats amb lletra clara i gran, en fons blanc o clar, per facilitar
la lectura a tothom.

– Poden estar plastificats o es pot utilitzar una cartolina gruixuda.
– La seva subjecció ha de ser ferma per evitar manipulació o caigudes.

Figura 3.9. Rètols a les portes d’accés

Font: Residència Verge del Remei (Arenys de Munt)

• Col·locació de cartells indicadors de la ubicació i les plantes de l’edifici
(plànol). Es tracta d’una informació general de l’edifici on hi ha representa-
des totes les plantes. A cada planta hi ha un plànol i està assenyalat el punt
on ens trobem en aquell moment per tal de tenir una referència i poder-nos
situar (vegeu la figura 3.10).

Figura 3.10. Plànol

Residència Verge del Remei (Arenys de Munt)
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• Identificació i advertència de possibles riscos. La senyalització consisteix
en rètols que serveixen per alertar i protegir les persones sobre diferents
perills que els poden produir danys. Les senyalitzacions més representatives
són les corresponents a: escales, rampes pronunciades, armaris de compta-
dors elèctrics, sortida d’emergència, zona de càrrega i descàrrega (vegeu la
figura 3.11).

Figura 3.11. Advertències i senyalització de sortides
d’emergència

• Ús d’etiquetes de senyalització. Consisteixen en rètols que identifiquen
per escrit (tot i que es poden acompanyar d’un pictograma) un determinat
objecte o espai. Un dels usos freqüents al domicili és la seva ubicació a
les portes dels armaris per permetre a l’usuari saber-ne el contingut sense
la necessitat d’obrir-lo. A l’armari de l’habitació es pot indicar amb una
etiqueta el calaix on es guarda la roba interior, així com l’espai on hi ha la
roba de llit. A la cuina es pot senyalitzar el calaix dels coberts, l’armari de
gots i plats, etc.

D’altra banda, hi ha les etiquetes de senyalització d’accions, que permeten fer
de recordatori d’aquelles accions que és important que l’usuari porti a terme,
i es representen amb pictogrames o imatges. Habitualment es fan servir amb
persones amb un deteriorament lleu de la memòria que de vegades tenen oblits
en relació amb determinades accions relacionades amb la seguretat i la prevenció
d’accidents: tancar la porta de casa amb clau, prendre la medicació, posar l’estora
antilliscant a la banyera, etc. (vegeu la figura 3.12).

Figura 3.12. Etiquetes de senyalització d’accions
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3.2.3 Elaboració i adaptació de materials de simbolització i
senyalització

En moltes ocasions, ateses les circumstàncies, es requereix que el tècnic, d’una
manera senzilla, elabori el material de simbolització i senyalització. De vegades
pot estar motivat per criteris econòmics i en d’altres perquè el material que es
troba a disposició no s’ajusta exactament a la necessitat, o pel caràcter urgent
de la resolució d’una situació. Sigui com sigui, el professional ha de disposar
de coneixements i recursos que li permetin elaborar de forma creativa alguns
materials per donar resposta a les necessitats dels usuaris.

Algun dels materials que se solen emprar són: cartolines, cartró ploma, fulles
imantades, fulles plastificades, goma EVA, etc. D’altra banda, avui en dia tenim
accés a models digitals lliures d’alguns dels elements, i també es poden elaborar
amb eines de disseny digital alguns dels elements de senyalització i simbolització.

Elaboració d’una seqüència d’accions

En Miguel és un infant que assisteix a una escola ordinària i presenta necessitats
educatives específiques (NEE). El seu vetllador ha pensat dissenyar un material per
simbolitzar les diverses accions que cal portar a terme durant l’estona del migdia. Vol
crear un material que sigui fàcil d’entendre, que representi les diverses accions en format
d’imatges (pictogrames) i que es pugui manipular per tal d’ubicar les imatges de forma
seqüenciada en l’ordre en què es porten a terme durant l’estona del migdia.

El material necessari és:

• Cartolina de color

• Imatges de pictogrames representatius de les diferents accions

• Folre

• Velcro de doble cara

Els passos que cal seguir són:

1. Imprimir, retallar i folrar els pictogrames.

2. Retallar i folrar una tira de cartolina per crear la base on s’ubiquen les imatges.

3. Col·locar una tira de velcro a la cartolina per tal de poder enganxar els pictogrames, així com
posar el velcro a la part posterior de les imatges.

4. Personalitzar el material amb el nom de l’infant a la part superior.

El resultat pot ser similar al que es mostra en la figura 3.13:
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Figura 3.13. Seqüència d’accions

Aquest material permet ser col·locat en un lloc fix i visible, com pot ser l’aula de referència
d’en Miguel, i alhora permet la seva mobilitat i fer-lo servir en altres espais. És una eina
que afavoreix l’orientació temporal d’en Miguel, en un moment del dia concret, així com
l’anticipació a les accions que es porten a terme durant l’estona del migdia, la qual cosa
afavoreix la seva autonomia.

Cal considerar la necessitat d’adaptació dels elements de simbolització i se-
nyalització per a usuaris amb dèficits sensorials. Segons les característiques
perceptives dels usuaris, el professional tindrà en compte els següents elements
de senyalització:

• Elements de senyalització visuals. És important emprar colors il·luminats
i que generin contrastos ben diferenciats per tal de distingir la lletra o la
imatge del fons. Si hi ha text, aquest ha de ser prou ampli en grandària
i d’una tipografia adequada per poder ser degudament llegit. Els senyals
lluminosos d’alarma han de ser intermitents i emprar colors de contrast amb
el fons.

Cal que els senyals visuals s’ubiquin a l’alçada de la vista, aproximadament
a més de 140 cm del terra.

• Elements de senyalització sonors. S’han d’utilitzar sons distingibles i
fàcils d’interpretar. Alguns dels més utilitzats són:

– Timbres, que indiquen períodes de temps d’una activitat determinada.
– Música, emprada en ocasions per identificar l’inici d’una activitat als

centres residencials (p.ex.: moment de dinar).
– Rellotge amb veu, que indica les hores en punt de forma automàtica i

quan algú toca el rellotge indica l’hora d’aquell moment concret.

Cal que els senyals sonors siguin fàcilment identificables pels usuaris i
emprar un volum agradable i apropiat.

• Elements de senyalització tàctils. Inclouen l’ús de lletra realçada, amb
pictogrames o codi Braille i de dimensions abastables.
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Codi Braille

Sistema de lectura i escriptura
tàctil que consisteix en una sèrie

de puntets en relleu, els quals
representen diferents lletres,

números, i símbols.

Podeu ampliar la
informació sobre el

dispositiu Mimov en el
següent enllaç:

mimov.com

En casos de dèficit visual greu, per exemple, és necessari fer servir el sistema
Braille a l’hora de transmetre missatges escrits i potenciar el relleu i les textures
de certs elements de l’entorn que l’ajudin a identificar-los, entre altres aspectes.

3.2.4 Altres productes de suport

Avui en dia es poden trobar al mercat molts productes de suport que permeten
facilitar l’autonomia a persones amb dèficits cognitius. Part de la tasca del
professional és identificar aquells productes útils per a l’usuari i facilitar-ne la
creació i/o adquisició, segons el cas.

Alguns dels productes de suport a la memòria més representatius són els següents:

• Productes relacionats amb la identificació personal. Es fan servir amb
persones amb dificultats en l’orientació que de forma independent surten
al carrer.

– Targeta identificadora: consta de la informació bàsica de l’usuari, com
el seu nom i cognoms, l’adreça on resideix, la medicació que pren i
els telèfons de contacte en cas de pèrdua o desorientació.

– Polsera identificadora: és una polsera de silicona que porta gravada
la informació bàsica de la persona a la qual s’accedeix amb la lectura
d’un codi QR.

– Dispositiu Mimov: és un dispositiu de teleassistència que incorpora
un geolocalitzador i aplicació per a cuidadors i familiars. És de fàcil
ús, conté quatre botons i entre les seves característiques permet fixar
10 zones de seguretat i alertar el cuidador en cas que l’usuari surti
d’alguna d’aquestes zones.

• Productes vinculats a la seguretat a la llar. Es fan servir amb persones que
viuen al seu domicili i que poden presentar petits oblits a nivell domèstic.

– Avisadors ja sigui per detectar la presència de fums o bé una possible
fuita de gas.

– Termòstat a la dutxa: presenta una limitació de l’aigua a 38 graus
centígrads.

– Llum automàtic amb sensor de moviment que evita mantenir el llum
encès en una habitació de la qual l’usuari ja ha marxat.

• Aplicacions mòbils i informàtiques. Els usuaris/cuidadors amb un domini
de les tecnologies en general, i en concret dels smartphones i/o tauletes
digitals, poden incorporar l’ús d’algunes aplicacions en el seu dia a dia.

– Localitzadors: aplicacions com Visualme, Encuéntrame o Localízalo
permeten als familiars dels usuaris certa tranquil·litat quan han de
marxar del domicili, o bé ho fa la persona amb problemes de memòria.
Permeten identificar la localització de l’usuari a través del GPS.



Atenció i suport psicosocial 113 Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

– Recordatori de medicament (app): l’aplicació no només avisa a través
d’una alarma de la quantitat i de la medicació a prendre en un moment
determinat, sinó que porta un recompte de la medicació presa i informa
de quan s’esgotarà el medicament i serà necessari comprar-ne de nou.

– Llista de la compra (app): permet anotar els productes necessaris, i
es poden agrupar per categories per facilitar el moment de la compra
i marcar aquells que ja han estat comprats. Algunes aplicacions
incorporen l’ús de pictogrames dels productes i permeten inserir
imatges pròpies dels productes.

– Dia a dia (app): l’aplicació fa la funció de diari, ja que permet enre-
gistrar les activitats fetes durant el dia dins un calendari i incorporar
imatges i vídeos, així com compartir la informació a través del correu.

– Llista de notes (app): ajuda a tenir endreçades les tasques que cal fer,
així com altres informacions, i és útil especialment davant dificultats
per emmagatzemar i/o evocar informació.

– Indicar l’hora: l’aplicació TellMeTheTime, per exemple, indica les
hores i els intervals d’hores desitjats de forma verbal sense necessitat
d’obrir l’aplicació.

– Eines del telèfon mòbil, com l’alarma o el calendari.

Alguns suports, com el termostat a la
dutxa, prevenen riscos importants
per a persones amb alteracions
cognitives. Font: Flickr
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Introducció

L’oci permet a les persones en situació de dependència dedicar-se voluntàriament
a activitats plaents que els aportin diversió i descans i que els hi permetin
desenvolupar la seva informació i la seva lliure capacitat creativa/creadora, mentre
participen socialment. L’oci és una part essencial de la vida que no ha de descuidar-
se, ja que aporta benestar i experiències gratificants.

El primer apartat de la unitat, “El temps d’oci en les persones en situació de
dependència”, analitza els conceptes de temps lliure i d’oci, reflexiona sobre
els usos del temps (lliure/ocupat) i exposa en detall les característiques de l’oci
i els avantatges, remarcant la importància del fet que les persones en situació de
dependència puguin tenir un oci satisfactori i de qualitat que els permeti millorar
la seva qualitat de vida.

S’analitza la importància d’educar en l’oci i per a l’oci, fent un recorregut per
corrents i perspectives més rellevants que mostren les aportacions teòriques més
destacades de l’oci humanista i la pedagogia de l’oci i la necessitat de la seva
implementació aplicada a través de l’animació sociocomunitària. S’exposa el
paper dels professionals en aquesta tasca educadora.

S’exposen les característiques de l’oci dels diferents col·lectius de persones amb
dependència i s’analitzen les diferents dificultats i obstacles, on es reivindica el
dret a un oci inclusiu, accessible i de qualitat.

Finalment s’exposen els agents d’oci existents, les seves característiques i el seu
paper, i es remarca la importància de comptar amb ells i treballar de forma
conjunta.

En el segon apartat, “Intervenció en l’oci en persones en situació de depen-
dència”, s’aborden els passos a seguir per posar en marxa la realització de la
nostra intervenció com tècnics, prenent en consideració alguns aspectes previs a
la intervenció.

S’expliquen les etapes per a dissenyar un projecte, així com els procediments per
l’avaluació dels processos i la qualitat del projecte.

Seguidament es desenvolupen les característiques i finalitat de les activitats, la
seva adaptació i com s’han de mantenir els espais de la intervenció i les seves
característiques.

S’exposen tècniques de modificació de conducta com a recurs per dur a terme les
dinàmiques grupals i s’exposa com es duen a terme els processos de dinamització
i acompanyament en els grups.

En el tercer apartat, “Desenvolupament de recursos d’oci en persones en
situació de dependència”, es tracten els recursos d’oci i les adaptacions per a
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la creació d’un entorn inclusiu, així com realitzar les adaptacions necessàries.

Seguidament es tracten dels beneficis del joc i les seves varietats,els tipus de suport
per promocionar la inclusió. S’exposen tècniques i recursos per la relació amb els
usuaris i els als objectius i finalitats proposats.

Per finalitzar es tracten els recursos lúdics, el joc, les festivitats, el turisme i les
activitats a l’aire lliure, activitat física i els esports, el ball i la dansa, els recursos
formatius, l’art, la cultura i les noves tecnologies i el voluntariat com a eines i
recursos d’oci per les persones amb situació de dependència.

Per tal d’assolir els objectius d’aquesta unitat és recomanable que realitzeu les
activitats i els exercicis d’autoavaluació proposats en cada apartat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les necessitats socials de les
persones en situació de dependència amb les activitats grupals del pla de treball.

• Disposa el mobiliari i els recursos materials en l’espai d’intervenció.

• Decora els espais adaptant-los a les necessitats de la persona en situació
de dependència, així com al calendari, a l’entorn cultural i al programa
d’activitats de la institució.

• Confecciona els elements de senyalització i simbolització per organitzar els
materials i estris d’una aula taller o un domicili.

• Justifica els avantatges d’organitzar l’espai de cara a la millora de la qualitat
de vida de les persones en situació de dependència.

2. Fa l’acompanyament en les activitats socials relacionant els recursos comunita-
ris amb les necessitats de les persones en situació de dependència.

• Adequa l’acompanyament per al gaudiment del lleure i l’accés als recursos
comunitaris de les persones en situació de dependència, d’acord amb les
seves característiques i els seus interessos personals.

• Fa l’acompanyament en les activitats de lleure i temps lliure programades.

• Registra el desenvolupament de les activitats d’acompanyament així com
les incidències sorgides.

• Respecta els interessos de les persones en situació de dependència en la
realització d’activitats de lleure i de temps lliure.

3. Aplica estratègies i tècniques d’animació grupal en la institució analitzant les
necessitats de les persones en situació de dependència.

• Defineix les tècniques d’animació per dinamitzar les activitats de lleure de
les persones en situació de dependència.

• Descriu les estratègies d’animació i motivació que potenciïn la participació
en les activitats que es realitzen en una institució concreta.

• Selecciona recursos específics de lleure adequats a les persones en situació
de dependència.

• Analitza els materials de caràcter lúdic adequats als usuaris determinant les
seves característiques i les seves utilitats.
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• Duu a terme activitats de lleure i de temps lliure, dins i fora de la institució,
tenint en compte les necessitats dels usuaris.

• Mostra iniciativa per aportar idees noves i creatives en les activitats d’ani-
mació de la institució.

• Justifica el respecte als interessos dels usuaris i els principis d’autodeter-
minació de la persona dependent a l’hora d’ocupar el seu temps lliure i
participar en activitats d’animació de lleure i temps lliure.

4. Fa el seguiment de les intervencions de suport en l’animació grupal relacionant
la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avalua-
ció.

• Defineix instruments de recollida d’informació per al seu ús en el procés
d’avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de
dependència.

• Aplica instruments de registre i transmissió de les observacions realitzades
en el desenvolupament de les activitats.

• Valora la importància dels processos d’avaluació en el desenvolupament de
la seva tasca professional.



Atenció i suport psicosocial 9 Suport en l'animació grupal

A l’annex 1.1. Oci i temps
lliure al llarg de la història
podeu ampliar informació
sobre l’oci al llarg de la
història.

1. El temps d’oci en les persones en situació de dependència

Totes les persones necessitem la interacció amb l’entorn com a context d’oportu-
nitats per al desenvolupament. A través de l’oci, les persones, aprofitem el nostre
temps per a la socialització i obtenim experiències diverses, plaents i enriquidores
que ens permeten adquirir noves habilitats i estratègies, tant personals com socials.

En moltes ocasions, la pèrdua d’autonomia de les persones en situació de depen-
dència genera desinterès i desmotivació envers la idea de gaudir del seu temps
lliure o la realització d’activitats plaents i d’oci, i el converteix en un temps de
poca qualitat.

Sovint perceben l’entorn com a poc adequat o inaccessible per poder dur a
terme aquestes activitats i cobrir les seves necessitats. Això pot provocar en
l’individu restriccions en la participació activa d’activitats d’oci, condicionant la
seva potencialitat d’interacció amb el medi i les relacions socials i minvant el seu
dret d’igualtat d’oportunitats.

El tècnic d’atenció a les persones en situació de dependència ha de dotar els usuaris
dels recursos necessaris en relació amb les seves necessitats individuals, facilitant
l’accés a les activitats d’oci, adequant-les i adaptant-les perquè tots hi puguin
participar des del marc de la inclusió i acompanyant-los per millorar la qualitat
en l’aprofitament del seu temps lliure.

1.1 El temps ocupat i l’oci

Es considera el temps ocupat el temps dedicat a la feina i/o estudi i a les obligacions
diàries. Les activitats més habituals en les quals es distribueix el temps ocupat
poden ser:

• Temps de feina/estudi: temps dedicat a realitzar la tasca professional i
laboral, i a formar-se en aspectes relacionats amb la pròpia feina.

• Temps ocupat de no treball: temps dedicat a obligacions i necessitats.
Inclou assumptes com:

– Satisfacció de les necessitats biològiques per tal de mantenir-se i tenir
salut i benestar (menjar i descansar, entre d’altres).

– Compliment d’obligacions familiars: temps que es dedica a la família,
fer tasques de casa (cuinar, comprar, netejar).

– Relacions socials: temps dedicat a relacionar-se, construir, ampliar i
mantenir la pròpia xarxa social.
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L’oci es pot definir com l’actitud de la persona dirigida a gaudir del temps
lliure mentre fa alguna activitat voluntària que li resulta plaent i satisfactòria,
possibilita els processos d’internalització personal i es produeix en el marc
del temps lliure i en el context dels espais en els quals es manifesta.

El temps lliure és el temps restant del qual es disposa un cop finalitzades les tasques
productives i obligatòries (laborals i/o formatives) i satisfetes les necessitats
bàsiques inherents. Representa temps pel descans de les obligacions i ocupacions
quotidianes. Dins del temps lliure es pot considerar el temps d’oci.

El temps d’oci és el destinat a l’entreteniment i la diversió. No pot existir sense
el temps lliure perquè ha d’existir un temps al marge de les obligacions, on poder
desenvolupar-se. Així el temps lliure és el context per desenvolupar activitats d’oci.
El que caracteritza l’oci i el distingeix del temps lliure és la pròpia actitud de la
persona, ja que aquesta exerceix voluntàriament una activitat amb la finalitat de
divertir-se gaudir i obtenir una experiència personal satisfactòria.

Observeu la figura 1.1 per tal d’aclarir les semblances i les diferències entre
aquests dos conceptes:

Figura 1.1. Organització i classificació dels usos dels
temps

També es defineix l’oci com:

• Conjunt d’ocupacions a les quals la persona pot dedicar-se voluntàriament,
ja sigui per divertir-se, per desenvolupar la seva informació o la seva
formació desinteressada, per participar socialment de forma voluntària o
per desenvolupar la seva lliure capacitat creativa/creadora després d’estar
lliure de les seves obligacions professionals, familiars i socials (Dumazedier,
1968).

Les activitats d’oci compleixen les següents condicions:

• Són escollides lliurement i voluntàriament per la persona, fan
referència a les seves preferències.

• La seva finalitat és gaudir, divertir-se, obtenir beneficis plaents.

• Són activitats que generen satisfacció i benestar.

• Es poden realitzar amb autonomia.
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L’oci provoca múltiples funcions a nivell personal, relacional i comunitari tals
com:

• És un element de benestar i satisfacció personal i emocional.

• És un element que afavoreix les relacions interpersonals.

• És un element clau per afavorir la inclusió de la diversitat funcional en la
comunitat.

• Permet actuar sobre l’efecte de la institucionalització de les persones amb
situació de dependència que viuen en un entorn residencial.

L’oci és una activitat que permet transformar la monotonia i la rutina i proporciona
múltiples beneficis i oportunitats tant a escala personal com social, incidint en la
millora de la qualitat de vida de les persones (vegeu taula 1.1).

Taula 1.1. Beneficis de l’oci per al desenvolupament personal i social

Creixement personal Creixement social

Autoconeixement i desenvolupament personal Desenvolupament social

Autoestima i seguretat en un mateix Augment de les relacions socials

Autorealització i reafirmació personal Augment de les amistats

Adquisició de nous coneixements i habilitats Augment i consolidació la xarxa social

Augment de l’autonomia i sentiment de llibertat Sentiment de pertinença al grup

L’oci té lloc durant el temps lliure. És un motor de benestar. No importa tant allò
que es fa, sinó com es fa, ja que ha de ser una activitat escollida lliurement i que
resulti plaent i satisfactòria. És un recurs preventiu i educatiu de gran potencial
per millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

El lleure es refereix a aquelles activitats d’oci dinamitzades per un professional,
amb una càrrega d’intencionalitat educativa, plantejades com a resposta a les
necessitats de les persones en situació de dependència, encara que freqüentment
s’usa oci i lleure com a sinònims.

El treball del professional va dirigit a conèixer i emprar el temps d’oci com a
eina per garantir múltiples oportunitats, oferint recursos i activitats individuals i
col·lectives per al descobriment de noves capacitats, i estimular el desenvolupa-
ment personal i social.

1.1.1 Estructura del temps d’oci

El temps d’oci en les persones en situació de dependència és un dret fonamental.
Per aquesta raó centres, entorns comunitaris i serveis vetllen per prestar suports
que els ajudin a suplir les dificultats i les limitacions d’accés a les activitats d’oci i
oferir un gran ventall d’oportunitats per gaudir-lo, fomentant l’elecció personal
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L’oci té lloc durant el temps
lliure. És un motor de

benestar, alleuja l’estrès i
genera sentiments de

llibertat, competència i
capacitat per controlar i

gaudir de la vida.

entre múltiples alternatives. Aquests programes també es comparteixen entre
els diversos centres i serveis per ampliar experiències i iniciatives i facilitar la
integració comunitària.

El tipus de programes que es poden desenvolupar són:

• Programes específics: són creats per les entitats amb els recursos de la
comunitat. Són els més habituals però els menys inclusius.

• Programes mixtes: van dirigits a persones amb i sense diversitat funcional.

• Programes de mediació: són els que faciliten l’accés a l’oferta d’oci.

• Programes d’inclusió: van dirigits a la inclusió de les persones amb
diversitat funcional per generar oportunitats d’interrelació.

Vegeu exemples dels diferents àmbits on es desenvolupa l’oci per a programes a
taula 1.2:

Taula 1.2. Recursos d’oci

Lúdicoesportiu Cultural Recreatiu Turístic

Específics Equip de futbol de l’entitat Grup de teatre específic Grup d’amics amb
dependència i suport de
membres o voluntaris de
l’escola

Viatge cultural per a persones
en situació de dependència

Mixtes Programa de senderisme de
l’entitat que participen altres
joves de la comunitat.

Coral formada per persones
amb i sense dependència

Grup de joves amb
dependència i suport de
membres o voluntaris de
l’escola

Viatge cultural per a persones
amb sense dependència

Mediació Participació d’una persona
amb dependència en un club
esportiu amb suport personal

Suports específics per a la
participació de la persona
amb dependència en un curs
de fotografia de la universitat

Grup d’amics mixte de
persones amb i sense
dependència

Inclusió amb suport d’una
persona amb dependència en
un viatge ordinari

Inclusió Oferta dins del programa de
natació d’una activitat amb la
inclusió de les persones amb
dependència

Companyia de dansa on
participa una persona en
situació de dependència

Grup de joves del barri amb
una persona en situació de
dependència

Viatge organitzat on es
preveuen suports per a
persones amb dependència

Font: Guia de Recursos i Serveis Dincat 2017 (https://www.arcdesantmarti.cat/guia-de-recursos-i-serveis-dincat)

Els programes de mediació que faciliten l’accés a l’oci a les persones amb
diversitat funcional tenen un doble objectiu:

• Donar suport a l’individu perquè desenvolupi l’activitat en la interrelació
amb la resta de la comunitat, creant entorns de col·laboració i ajuda entre
els integrants, fomentant valors d’acceptació i respecte mutu.

• Transformar la comunitat per crear entorns inclusius, tant en les estructures
com en els processos.
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1.2 L’oci i la qualitat de vida de les persones en situació de
dependència

La pèrdua d’autonomia de les persones en situació de dependència pot provocar
major temps de reclusió i tendència a l’aïllament, sentiments de soledat i
afectació de les relacions socials i interpersonals. Així, el temps lliure en aquest
col·lectiu pot esdevenir una font de desmotivació i generador de problemes de
l’estat de l’ànim disminuint la participació en les activitats d’oci, que tenen per
objectiu la satisfacció personal i emocional. Per tal de millorar-ne la seva qualitat
de vida, els professionals han de dur a terme actuacions destinades a revertir
aquesta situació.

Entenem per qualitat de vida:

“Un estat desitjat de benestar personal, que es caracteritza per ser multidimensional, per
tenir propietats universals i propietats lligades a la cultura, per tenir components objectius i
subjectius, i per estar influenciat per característiques personals i factors ambientals.”

R. L. Shcalock; M. A. Verdugo (2007). “El concepto de calidad de vida en los servicios y

apoyos para personas con discapacidad intelectual”. A: Siglo Cero, pàg. 18.

Cal atendre les realitats, les percepcions i els sentiments concrets de les persones
amb qui es treballa. Per tant, cal atenció i escolta individual i personalitzada que
permeti conèixer les característiques intrínseques i individuals de cada usuari, en
relació amb el seu propi concepte de benestar i qualitat de vida.

Les dimensions que integren la qualitat de vida són:

• Benestar físic: se centra en la salut, la mobilitat, l’estat físic, els bons hàbits
d’alimentació...

• Benestar material: al·ludeix a aspectes de caire merament econòmic i
tangible referits a tenir cobertes les necessitats bàsiques per la vida (com
ara roba, menjar, etc.).

• Benestar emocional: es relaciona amb la satisfacció autopercebuda (amb
la família, les amistats, l’estil de vida, autoestima, etc.).

• Desenvolupament personal: fa referència a la possibilitat d’adquirir nous
coneixements i habilitats, realitzar-se personalment, etc.

• Drets satisfets: es dona quan una persona és considerada igual que la resta
de persones, quan es respecta la seva forma de ser, de pensar i de sentir així
com el seu dret a la intimitat i pot exercir els seus drets lliurement.

• Autodeterminació: inclou el fet de prendre decisions, triar en els diversos
àmbits de la vida, el treball, les amistats, les activitats en les que es participa,
etc.

• Relacions interpersonals: són les relacions que s’estableixen amb altres
persones.
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Existeix una relació positiva
entre la qualitat de vida i la

qualitat de l’oci, ja que
gaudir d’un oci de qualitat

produeix un augment en el
desenvolupament

emocional de les persones,
en les seves relacions

afectives i la seva
acceptació personal, entre

altres múltiples aspectes
(Beltran et al., 2019)

• Inclusió social: és la participació en activitats que es duen a terme a l’entorn
comunitari, actuant com a membre de la societat.

Joffre Dumazedier (1982) va plantejar el model de les 3 “d”, que relaciona com
les persones fan ús del temps d’oci i la repercussió en la seva qualitat de vida. Per
aquest autor les activitats més importants del temps lliure són:

• Descansar.

• Divertir-se.

• Desenvolupar-se.

Aquest model distingeix el nivell d’aprofitament de l’oci valorant la seva qualitat
de més a menys:

• Oci de formació: representa un nivell superior d’oci que inclou l’educació,
l’art i la cultura per desenvolupar integralment la persona.

• Oci d’entreteniment: està destinat a distreure’s mitjançant aficions i
preferències, és l’oci més comú.

• Oci de descans: és l’oci del temps lliure. Es fa servir per agafar forces,
sense una finalitat específica, normalment per relaxar-se.

• Oci d’avorriment: acostuma a ser un temps que genera frustració, un temps
que no està destinat a res en concret amb sensació d’apatia.

• Oci de consum: l’oci es contracta a empreses externes, adoptant un rol
passiu englobat en la societat de consum.

Segons aquests nivells, el temps lliure és entès com un espai d’ambigüitat que dota
la persona de qualitats i valors positius o negatius, tal com es representa a la taula
1.3:

Taula 1.3. Valors del temps lliure Valors positius Valors negatius

Oci actiu Desocupació estèril

Llibertat, autonomia Alienació, manipulació

Plaer, diversió Avorriment

Felicitat Insatisfacció

Creativitat, singularitat Massificació, conformisme

Oci educatiu Hedonisme

Tenir un oci de qualitat millora la qualitat de vida de les persones.

“Una necessitat humana la satisfacció de la qual constitueix un requisit indispensable de
qualitat de vida. L’oci és signe de qualitat de vida d’una manera directa, en quant a la
satisfacció de la necessitat d’oci, i també d’una manera indirecta, en quant a correctiu
equilibrador d’altres des-ajustaments i carències de tipus personal o social”.
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M. Cuenca Cabeza (2009). Perspectivas actuales de la pedagogía del ocio y el tiempo libre,

pàgs. 9-23.

Els professionals del sector social promouen que el temps d’oci esdevingui de
qualitat adequant-lo perquè les persones ateses puguin accedir-hi i gaudir-ne,
adaptant cada activitat a les seves necessitats i satisfent els seus interessos perquè
es puguin beneficiar de tot allò que poden extreure del seu temps lliure.

1.2.1 L’oci des de la perspectiva humanista

La visió de l’oci des de la perspectiva humanista defensa l’oci com a eina destinada
a donar vida que ha de generar satisfacció i ganes de viure. És un concepte lligat
a la vida interior de les persones i els seus valors, per permetre un espai de relació
amb els altres.

L’oci humanista es basa en la necessitat de les persones de realitzar-se i
identificar-se tant a escala grupal com personal.

Entre els avantatges de la visió humanista de l’oci destaquen:

• Funció autorealitzadora

• Influència positiva en la salut i el benestar de les persones, els grups i la
comunitat

L’oci humanista proposa gaudir d’una experiència profunda i de reconeixement
d’un mateix gràcies a la trobada amb els altres que esdevingui una experiència
transcendent que amplia l’empatia, la comprensió i l’enteniment.

Els trets i les característiques de l’oci humanista són:

• Vivència lúdica. La vivència de la dimensió lúdica de la persona és
essencial per a la seva realització, ja que el joc permet apropar-se al món
d’una manera diferent. Els jocs no haurien de limitar-se a la infantesa sinó
que haurien de formar part de totes les etapes de la vida, ja que aporten
fantasia, creativitat, il·lusió, emoció i felicitat que permeten recarregar
forces per poder fer front als problemes i exigències de la vida.

• Sensació d’alliberament i llibertat. Les activitats d’oci han de ser
activitats lliurement escollides i la persona ha de sentir i percebre aquesta
llibertat. Mentre gaudeix del seu oci, se sent alliberada de problemes, del
temps, de pressions i d’obligacions. Els experts defensen que existeix una
relació directa entre l’alliberament personal i la pràctica d’activitats d’oci,
ja que a mesura que una persona se sent més lliure, la seva capacitat per
relacionar-se d’una forma lúdica i altruista és major.
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• Autotelisme. L’oci és un fi en si mateix, cerca la realització sense més
pretensions. L’autotelisme apropa les persones a les preguntes existencials
relacionades amb el sentit de la vida fomentant la contemplació i la reflexió.
Per cercar i trobar la felicitat cal disposar d’espais de retir, espais fora dels
espais i les obligacions habituals que permetin connectar amb allò profund
de cada persona i amb allò que la fa feliç a la vida.

• Formació. La formació en i per a l’oci és clau, ja que convé que les persones
aprenguin quines són les millors formes de poder emprar i implementar
l’oci en les seves vides. L’educació per a l’oci permet a la gent conèixer
les opcions disponibles d’oci al seu abast, com arribar-hi i com tenir un oci
de qualitat que aporti benestar a la seva vida.

1.3 Pedagogia de l’oci

La pedagogia de l’oci és una part específica de la pedagogia general que té
l’objectiu de contribuir al desenvolupament, la millora i la satisfacció vital de
les persones i comunitats mitjançant coneixements, actituds, valors i habilitats
relacionats amb l’oci.

La pedagogia de l’oci és un instrument educatiu encaminat cap a l’ús
adequat del temps lliure. Fomenta una vivència útil i gratificant per a la
persona que escull lliurament entre les alternatives que li ofereix l’entorn.

L’educació en l’oci constitueix un element clau per al desenvolupament personal
i emocional i afavoreix la inclusió de les persones en situació de dependència a
l’àmbit social així com a la comunitat.

Puig i Trilla (1996) consideren els següents principis generals de la pedagogia de
l’oci:

• Respectar l’autonomia i la lliure elecció. La pedagogia de l’oci ha d’anar
dirigida a ensenyar a crear, no només a consumir. Ha de generar alternatives
perquè es pugui triar, ha de fomentar i no suplir.

• Harmonitzar la diversió, creació i l’aprenentatge en les activitats d’oci que
es realitzen en el temps lliure, tant de forma individual com col·lectiva.

• Respectar la contemplació davant l’activisme desenfrenat que impregna la
nostra societat. Tota persona en el seu temps lliure té dret a no fer res, i
l’ociositat que comporta no fer cap activitat pot servir no només com a
teràpia sinó com a font d’aprenentatge, si la contemplació comença a formar
part d’una necessitat vital.

• L’avaluació no ha d’estar presidida per criteris utilitaristes. Ha de realitzar-
se analitzant els processos intrínsecs de la pròpia activitat i el grau de
satisfacció que produeix.
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• Ajudar a descobrir el plaer que genera la realització de les tasques quotidia-
nes que s’han de realitzar en el temps lliure, com ara tenir cura de la casa, fer
les compres, relacionar-se amb els veïns, etc. Es fomenta d’aquesta manera
el valor de la quotidianitat.

• Desenvolupar la contingència de l’extraordinari, oferint l’oportunitat de
realitzar activitats que es surtin de la rutina diària.

• Alliberar temps per a l’oci gratificant i formatiu, planificant adequadament
el temps lliure per impedir que es perdi en activitats com ara els desplaça-
ments a les grans ciutats.

• Aturar la polarització entre els temps, projectant al temps de treball les
qualitats positives que sembla que tant sols tingui el temps lliure.

• Participar en la formació de les diverses institucions que s’ocupen d’organit-
zar activitats en el temps lliure, com són els clubs o les ludoteques.

• Evitar l’avorriment i el tedi, molt freqüent en el temps lliure tant dels nens
com dels adults. Impedeixen que es dugui a terme el veritable objectiu
de l’oci: proporcionar plaer i gaudir mitjançant el desenvolupament de
determinades activitats que afavoreixen el desenvolupament personal de
cada subjecte.

• Compatibilitzar l’oci individual amb el col·lectiu per aconseguir una trobada
satisfactòria amb un mateix i amb els altres.

• Identificar els ocis nocius i crear un sistema de valors que generi rebuig.

Les activitats que la persona escull fer per voluntat pròpia construeixen el seu
estil de vida. No obstant, aquest estil de vida també canvia al llarg del temps
paral·lelament als canvis que es produeixen en les persones i, per tant, es reajusten
les activitats en relació amb les seves possibilitats.

Una de les tasques essencials dels professionals és educar per a l’oci per tal
d’apropar un ventall d’opcions d’activitats que permeti escollir de forma proactiva
aquelles activitats relacionades amb les seves preferències i adaptades al nivell de
dependència.

De l’ús de la pedagogia de l’oci se’n deriva:

• Educar en el temps lliure. Referit al temps lliure com a marc per realitzar
activitats educatives i formatives, on adquirir noves habilitats, valors, sabers
i obtenir experiències que afavoreixin el desenvolupament personal i social.
Es basa en l’actitud com la persona assumeix el seu temps lliure.

• Educar per al temps lliure. Apropar el ventall d’activitats i recursos
comunitaris d’oci disponibles.

La formació en temes d’oci es relaciona amb dos camps:
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• Preparació i formació de les persones per tal que puguin viure satisfactòria-
ment i saludablement el seu oci, la qual cosa es relaciona amb la formació
que rep l’individu i la que rep la comunitat.

• Formació i preparació que reben els professionals.

En la pedagogia de l’oci hi ha tres àrees diferenciades:

1. Educació personal de l’oci. Es duu a terme en el període escolar i en
l’educació al llarg de la vida. Els seus objectius són el perfeccionament, la
millora i la satisfacció vital dels i les educands. És una educació centrada
en la persona que té en compte tant la seva vessant individual com social.

2. Educació de professionals de l’oci. És una àrea de formació especifica en
la que hi ha variacions segons el perfil professional específic i les funcions
i requisits concrets. Qualsevol professional de l’oci ha de conèixer els
plantejaments generals de l’educació personal i comunitària de l’oci i la
relació amb la seva àrea d’especialització (Cuenca Cabeza, 2009). L’oci
és un camp extens i variat que agafa moltes formes i és present en molts
contextos diferents. El món de l’oci requereix professionals en tots els
camps. La formació de professionals de l’educació de l’oci ha de buscar:

• Coneixement dels mitjans i les finalitats de l’oci

• Coneixement específic sobre les comunitats, col·lectius i persones
ateses

• Bon domini dels recursos disponibles al seu abast i de les possibilitats
d’acció existents

3. Educació comunitària de l’oci. Són activitats educatives dirigides a la
comunitat. Se centra en objectius col·lectius per afavorir l’augment de la
qualitat de vida de tota la comunitat. Promou activitats i hàbits saludables
per la comunitat. Es fan patents en les polítiques culturals, esportives, de
gent gran, etc.

Exemple d’acció educativa comunitària actual

Un exemple d’acció educativa comunitària es pot trobar a la iniciativa de Ciutats
Educadores.

Per a més informació visiteu www.edcities.org.

1.3.1 Animació sociocultural

L’animació sociocultural es la metodologia de la intervenció socioeducativa
basada en la pedagogia de l’oci. Es tracta d’actuacions dirigides a animar i
incentivar la participació, posar en relació als individus i la societat general,
potenciar la participació social i cultural de tota la comunitat. D’aquesta manera,
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es promou el canvi i la transformació social a través del seu objectiu principal: la
participació activa de les persones en el seu entorn.

“L’animació sociocultural es refereix a un conjunt de tècniques socials que, basades en una
pedagogia participativa, té per finalitat promoure pràctiques i activitats voluntàries, que amb
la participació activa de la gent es desenvolupen en el si d’un grup o comunitat determinada
i es manifesta en els diferents àmbits del desenvolupament de la qualitat de vida.”

E. Ander-Egg, 1987

L’animació pot entendre’s, segons Moulinier (1973), des de dues vessants:

• Donar vida (anima), en el sentit de crear o despertar inquietuds, iniciatives,
prendre consciència dels problemes i desenvolupar una acció autònoma,
comunitària, independent i responsable.

• Reviure (animus), en el sentit de suscitar ànim, dinamitzar i potenciar allò
que ja existeix, impulsant, motivant, conscienciant, enfortint o coordinant la
capacitat i la força de persones i grups i la seva participació activa en l’acció
social, educativa i cultural.

Tots els processos d’animació i intervenció sociocultural s’orienten en aquests dos
sentits.

“L’animació sociocultural es el conjunt d’accions realitzades per individus, grups o
institucions sobre una comunitat (o un sector de la mateixa) i en el marc d’un territori
concret, amb el propòsit principal de promoure en els seus membres una actitud de
participació activa en el seu propi desenvolupament tant social com cultural.”

J. Trilla (1997). Animación sociocultural: teorías, programas y ámbitos, pàg. 22.

Arran d’aquesta definició d’animació sociocultural s’extreuen les següents idees
bàsiques:

• Les accions es poden donar des de dins d’un grup, comunitat, moviment,
etc.

• Els intermediaris de l’animació sociocultural poden ser: persones,
col·lectius o institucions.

• Les persones destinatàries poden ser molt diverses, i l’objectiu del programa
pot ser afavorir la interacció amb altres grups, col·lectius o sectors, promo-
vent la seva inclusió al medi social.

• La contextualització ha de ser pensada, programada i adaptada a un territori
concret, tenint en compte els recursos reals amb què es compta i les
necessitats especifiques de la població destinatària a qui s’adreça.

• Requereix una actitud de participació activa. Aquesta és la dimensió més
educativa de l’animació sociocomunitària i parla de la necessitat de realitzar
un procés continu, gradual, dialèctic.

Els objectius generals de l’animació sociocomunitària són:
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• Promocionar valors.

• Ser un element transformador.

• Afavorir la participació.

• Promocionar les iniciatives populars.

• Promocionar la vida associativa.

L’objectiu principal de l’animació sociocultural és la participació activa de
les persones.

A més, Xavier Ucar (1992) destaca que l’animació sociocomunitària persegueix:

• El desenvolupament de la conscienciació i el sentit crític

• La participació i la inclusió social

• La dinamització sociocultural

• La innovació i la creació cultural

• La utopia

• La intervenció sociocultural

Les funcions de l’animació sociocomunitària són:

• Socialitzadora: facilita l’adaptació i integració de les persones als canvis
socials.

• Lúdica i recreativa: s’utilitza en les millors condicions possibles del temps
lliure de què gaudeixen la ciutadania.

• Educativa i cultural: és una eina d’educació permanent de la ciutadania i el
seu desenvolupament cultural.

• Reguladora social: defensa, possibilita i aconsegueix un procés d’igualtat
cultural entre les distintes classes socials.

• Poder cultural: és un instrument permanent de crítica social.

L’animació grupal fa referència al conjunt de tècniques i estratègies que afavorei-
xen les etapes de la vida dels grups. L’animació grupal pretén aconseguir diversos
aspectes:

• Implicació i compromís de les persones en el seu creixement personal i
social

• Promoció de la participació, el compromís i la inclusió de totes les persones
integrants del grup
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• Manifestació de tot el potencial personal i les capacitats intercomunicatives
i grupals

• Consciència de grup i de pertinença

1.4 Oci inclusiu i normalització en la dependència

Les ofertes d’oci sovint no són accessibles a tota la ciutadania. La manca de
recursos i equipaments a l’entorn afecten l’accessibilitat i la participació de les
persones amb dependència i minven la motivació per implicar-se en experiències
d’oci, on no troben representades les seves necessitats.

Entre les dificultats que limiten la participació de les persones en situació de
dependència a les ofertes i activitats d’oci, hi ha les següents:

• Personals: circumstàncies pròpies

• Comunicació: senyalització i suports d’informació complexes

• Físiques: limitacions de les estructures, arquitectòniques, d’accés als equi-
paments comunitaris

• Socials: manca d’interrelacions establertes per les diferències

L’oci inclusiu tracta de normalitzar i proveir els mitjans necessaris perquè
totes les persones puguin accedir als equipaments, les infraestructures, els
serveis i els programes d’oci comunitari, per comunicar-se i participar
plenament de totes les oportunitats de lleure existents tenint en compte les
diferències individuals i les diverses capacitats funcionals.

Un entorn inclusiu d’oci es aquell en què tothom pot participar i gaudir de la
interrelació personal.

El treball de la promoció de l’oci inclusiu abasteix dos aspectes interrelacionats:

• A través de la persona, per motivar-la i incentivar-la en la participació de
les activitats grupals i comunitàries.

• A través de l’adequació i l’organització de l’entorn i les seves carac-
terístiques, assumint que no és accessible per a tothom i produint una
transformació tant en les estructures com en els processos.

L’objectiu principal de l’oci inclusiu es desenvolupar i implementar activitats
recreatives i lúdiques en les quals qualsevol persona hi tingui cabuda i del qual
se’n pugui beneficiar, obtenint un oci valuós a través de vivències positives lliure-
ment escollides i satisfactòries que cultivin les seves possibilitats de creixement.
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La inclusió fa referència a
donar resposta a les
necessitats de cada

persona en els mateixos
equipaments, serveis i

recursos de la resta i en
l’equiparació d’oportunitats.

Vegeu el vídeo sobre oci i
discapacitat a “Annexos”.

Incideix també en les comunitats, generant participació, cohesió social i esperit
de superació.

Per al seu desenvolupament és necessari garantir l’accessibilitat universal i
comptar amb un equip de professionals especialitzats que organitzin activitats
satisfactòries per a les necessitats de cada persona.

La inclusió es una actitud vinculada a un sistema de valors i creences que es
materialitza en un conjunt d’accions. Assumeix que la diversitat, la convivència
i l’aprenentatge en els grups es la millor manera de beneficiar a tots els seus
integrants. Alguns del valors que promou la inclusió són:

• Acceptació mútua

• Sentit de pertinença

• Respecte mutu

• Relacions personals

• Interdependència

• Consideració de tots

Oci i temps lliure esdevenen drets humans fonamentals i universals i
formen part essencial de la vida, afavorint el desenvolupament personal i
social del qual ningú ha de ser privat per cap circumstància. L’oci inclusiu
com a mecanisme essencial d’integració representa aquest dret.

Els professionals de l’atenció a persones en situació de dependència tenen un
paper clau i han d’afavorir l’existència d’un vertader oci inclusiu com a opció
preferencial en la seva contribució de l’oci en la repercussió de la qualitat de vida
de les persones

1.5 Oci i col·lectius de persones en situació de dependència

Abans d’intervenir cal tenir en compte el col·lectiu a qui va adreçada la intervenció,
ja que cal adaptar els objectius, les accions, els recursos i els espais a les necessitats
i interessos de les persones destinatàries.

Entre les persones en situació de dependència hi ha un ampli ventall de realitats,
circumstàncies i necessitats que requereixen una atenció i una intervenció acurada
i adaptada. Per tal de fer un primer apropament que orienti sobre les necessitats i
l’abordatge primerenc es distingeix entre els següents col·lectius:

• Gent gran

• Persones amb diversitat funcional

• Persones malaltes
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És important conèixer les
característiques de
l’envelliment, atenent
especialment tres etapes:
jubilació, promoció de
l’autonomia i atenció a la
dependència.

Per saber més sobre
envelliment saludable
consulteu bit.ly/32GRa1R.

1.5.1 Gent gran

Envellir és un procés natural de caràcter universal, però és diferent per a cada
individu, ja que té un desenvolupament personalitzat tant pel que fa a l’àmbit físic,
psicològic com social (Cuenca, 2009). La diferenciació individual és un aspecte
essencial degut als diferents estils vida, interessos, objectius i desitjos personals.

Existeix un ampli ventall d’activitats d’oci i temps lliure adaptades a persones
grans en situació de dependència, les quals ofereixen tots els suports necessaris
per poder gaudir de l’oci de forma plena, tant a les llars residencials i els casals
d’avis com a les associacions i entitats. En la jubilació el canvi associat a la sortida
del món productiu està lligat a la fi d’una etapa de la vida de la persona i de tots els
hàbits associats. El professional acompanya i orienta la persona gran en situació de
dependència mitjançant la seva intervenció, aportant la màxima qualitat possible
al seu temps d’oci.

Exemple d’envelliment i dependència com a canvi d’etapa vital

A una dona gran que sempre s’ha encarregat de cuidar la seva família, gestionar la casa
i fer les tasques de la llar pot costar-li molt fer el canvi de deixar de ser l’encarregada de
tot i deixar-se cuidar, de passar d’estar plena d’obligacions i tasques a tenir molt de temps
lliure.

Cal acompanyar per ajudar-la a transitar aquest procés i promoure que se segueixi sentint
útil malgrat no poder fer les tasques que sempre havia fet. L’oci és una eina poderosa per
assolir aquesta fita.

“Mai com ara el col·lectiu de persones grans del nostre entorn ha tingut tantes expectatives
sobre la seva vellesa, així com temps i possibilitats de plantejar-se l’etapa com una més
del seu desenvolupament personal i mai com ara el paper de l’animació sociocomunitària
amb gent gran ha tingut més sentit i oportunitats.”

A. Ros i Florenza (2011). “El repte d’envellir. Una mirada des de l’animació sociocultural”.

A: L’animació sociocultural. Una estratègia pel desenvolupament i l’empoderament de

comunitats, pàg. 309.

L’Organització Mundial de la Salut defineix l’envelliment actiu com el
procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat per
tal de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen.

Cal tenir present que no totes les persones arriben en les mateixes condicions
físiques i de salut a la jubilació. Això planteja un nou repte: saber envellir de
forma saludable (OMS, 2015) i haver de fer front a malalties i circumstàncies i
situacions de dependència. L’oci pot ser una bona eina per tal d’assumir aquestes
noves realitats d’una forma més gradual i positiva. L’envelliment actiu és una de
les propostes més interessants que existeix actualment per tal de gaudir del procés
d’envelliment d’una forma sana, lúdica, interessant i activa.
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1.5.2 Persones amb diversitat funcional

El col·lectiu de les persones amb diversitat funcional és extens, variat i heterogeni.
Engloba gent amb diferents capacitats (físiques, sensorials, cognitives) i amb
diferents graus de funcionalitat. A l’hora d’idear i implementar activitats cal
tenir present aquesta diversitat, ja que persones amb capacitats o discapacitats
semblants poden tenir graus de funcionalitat diferents, mentre que persones amb
capacitats diferents poden tenir el mateix grau de funcionalitat.

Parlar de persones amb diversitat funcional no es parlar de persones amb
menys capacitats, vàlua o limitacions. Existeix una àmplia diversitat de
situacions vitals, més canviants o estables, i de formes de funcionar.

Amb o sense diversitat funcional, les persones fan certes accions i assoleixen
objectius. Canvia la forma, el mitjà, els recursos necessaris o el temps que
s’inverteix en l’acció.

Moltes vegades les persones amb diversitat funcional no poden accedir i gaudir de
l’oci perquè troben barreres i obstacles a l’entorn que fan que certes activitats no
els hi siguin accessibles. A l’hora de dissenyar i implementar una intervenció
cal que els professionals, atenent a les necessitats individuals de les persones,
intervinguin sobre l’entorn tenint en compte els aspectes següents:

• Canvi i adaptació de l’entorn

• Millora de l’accessibilitat

• Afavoriment de l’accés i el gaudi de l’oci per a tothom

1.5.3 Oci i malaltia

La intervenció en l’oci en les persones malaltes requereix especial atenció per la
complexitat i confluència de múltiples factors. Es tracta d’un col·lectiu divers,
que engloba graus diferents de malaltia (cròniques, degeneratives...). Hi ha les
persones en situació d’hospitalització (que pot ser a curt, mitjà o llarg termini) i
que es pot donar en els diversos grups d’edat.

Les persones amb malaltia presenten els següents trets comuns:

• Paper central de la malaltia en la vida de la persona

• Moments de malestar físic i aflicció emocional

• Efectes secundaris dels tractaments

• Reducció de l’espai de socialització o xarxa social
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En el disseny i la implementació de les activitats destinades a promocionar l’oci
en aquest grup cal posar de manifest les dificultats que es poden presentar en les
persones per a l’accés voluntari així com la manca de motivació associada per a
la participació.

Les dificultats per accedir o motivar-se a participar en activitats d’oci són diverses:

• Les característiques de la malaltia: aspectes relacionats amb la gravetat de la
malaltia i els símptomes que genera, efectes secundaris de les medicacions
o altres com la cronicitat, el pronòstic, la fase en que es troba la persona si
es tracta d’un procés..

• L’actitud de la persona envers la malaltia: l’estil d’afrontament de cada
persona hi té un paper fonamental.

• La xarxa de suport: les persones que estan al càrrec i la qualitat de suport
rebut influeixen en l’actitud i la motivació envers l’oci.

• L’etapa vital

• La disfuncionalitat lligada a la malaltia: cada malaltia provoca limitacions
diferents a la persona i hi ha diversos tipus de funcionalitats afectades que
incideixen en l’accés i la participació de l’oci.

El professional requereix nodrir-se de tots aquests aspectes. Ha de fer una
recollida i anàlisi molt acurada i individual de cada usuari, i només amb un ampli
coneixement de les circumstàncies personals podrà avançar en el disseny de la
seva intervenció.

El temps lliure de les persones en situació d’hospitalització s’organitza entorn a les
seves necessitats assistencials i en relació amb les atencions del personal sanitari,
per la qual cosa la seva capacitat de decisió sobre la programació de les pròpies
activitats diàries es troba limitada. Alhora, el context genera la focalització de la
persona en la malaltia i la problemàtica associada, que pot oblidar la necessitat
d’incloure en el dia a dia activitats dirigides a la distracció i desconnexió.

Tenint en compte la diversitat de les dificultats específiques d’aquest col·lectiu i
les seves necessitats, l’atenció prestada ha de ser en moltes ocasions personal i
individualitzada, per promocionar la participació inclusiva de totes les persones.
Les característiques de les activitats proposades han de ser prou diversificades i
han de tenir en compte els següents aspectes:

• Diferents grups d’edats, gent gran, adults, joves i infants. Per exemple, en
l’atenció a infants han de predominar aquelles activitats que determinen
oportunitats per jugar i riure, o les activitats dirigides a l’adolescència han
de contenir oportunitats per desenvolupar les qüestions emocionals pròpies
de l’edat.

• Temporalització de l’hospitalització: estada breu, mitjana o llarga.
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• Xarxa social de suport: és la quantitat i qualitat de les atencions i cura,
tant personal com psicològica, que rep de la resta de persones, familiars i
relacions socials.

Les persones hospitalitzades no
organitzen el seu temps lliurement,
depèn de l’organització del centre.

Font: www.flickr.com

Cal tenir en compte que una mateixa persona pot pertànyer a aquests
tres col·lectius al mateix temps (persona gran amb diversitat funcional
i en condició d’hospitalització). Atenent aquesta complexitat, a l’hora
de programar activitats i intervencions d’oci cal emfatitzar la intervenció
individual, que permet el coneixement de les circumstàncies i les
característiques personals, les preferències i els interessos per estar en
condicions de poder oferir experiències d’oci adequades que puguin
mobilitzar la persona.

1.6 Serveis, recursos i intermediaris de l’oci

Els intermediaris implicats en l’oci són tot el conjunt de grups, col·lectius,
associacions, entitats i institucions que promouen accions i activitats satisfactòries
i enriquidores que permeten a les persones gaudir d’un temps lliure de qualitat,
contribuint al seu benestar i promocionant la qualitat de vida.

Els intermediaris més habituals implicats en l’oci de les persones en situació de
dependència són:

• Associacions i entitats

• Institucions

• Comunitat inclusiva

• Família

El treball d’atenció es realitza de forma col·laborativa i en xarxa.

1.6.1 Família

La família és el pilar fonamental que proporciona ajuda informal en la cura i
l’atenció a les persones amb dependència. Esdevé l’agent cuidador més important
en l’atenció de les necessitats i, alhora, és l’opció més desitjada tant per les
persones que necessiten ajuda com per les institucions, ja que possibilita la
permanència a l’entorn en el que es desenvolupa la seva vida. Proveeix i assumeix
totes aquelles activitats de suport i vigilància.
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La Generalitat de Catalunya
ofereix en el següent enllaç
el seu cercador d’entitats:
bit.ly/3c8qsCl

La família és un agent promotor d’oci, i també fa possible els desplaçaments
necessaris si la persona dependent ho requereix per acompanyar-la al context
d’intervenció.

La funció del tècnic dins la família ha d’abastar aspectes diversos:

• Conèixer l’entorn familiar.

• Identificar la capacitat de la unitat de convivència per a l’obtenció de
recursos d’oci.

• Proporcionar una atenció continuada.

• Proporcionar eines per a superació de l’estrès a través de l’oci i pedagogia
del temps lliure.

• Donar suport informatiu dels recursos d’oci, l’accés i els serveis comuni-
taris per a persones dependents.

1.6.2 Associacions i entitats

Existeix un ampli ventall d’associacions i entitats diverses que poden ser de gran
utilitat a l’hora d’ocupar el temps lliure i tenir experiències d’oci de qualitat.
És bo conèixer els recursos associatius disponibles segons el territori, municipi
o barri on visqui la persona en situació de dependència: casals de gent gran,
esplais, grups excursionistes, associacions veïnals, agrupacions culturals diverses
(ball de diables, colles castelleres, agrupacions regionals, etc.), centres cívics,
associacions esportives, clubs de lectura, són sols algunes de les moltes opcions
existents.

De vegades aquestes associacions i entitats estan integrades i organitzades per les
famílies de persones en situació de dependència. Per exemple, l’Associació de
familiars de malalts d’Alzheimer de Tarragona o l’Associació de pares de nens amb
trastorns de la parla i l’audició, entre moltes altres. Això mostra la interconnexió
existent entre intermediaris d’oci.

1.6.3 Institucions

Les institucions són organismes del sector públic o privat que desenvolupen una
tasca amb el propòsit d’un bé social, en aquest cas l’atenció a la dependència.

N’hi ha de molts tipus:

• Institucions residencials d’atenció a gent gran

• Institucions residencials d’atenció a persones amb discapacitat psíquica



Atenció i suport psicosocial 28 Suport en l'animació grupal

• Institucions residencials d’atenció a persones amb discapacitat física

• Institucions adreçades a col·lectius específics. Per exemple, centres d’aten-
ció a persones amb dany cerebral, atenció a malalts d’Alzheimer, etc.

En totes les institucions l’oci i el temps lliure es consideren una àrea de treball
prioritària per al benestar de les persones usuàries. Professionals de l’animació
sociocultural i turística dissenyen, programen i implementen activitats d’oci
adaptades a les necessitats i interessos dels usuaris per tal que gaudeixin d’un
oci de qualitat. L’oferta és diversa i extensa. Pot incloure activitats com: festes,
manualitats creatives, balls, cuina, dibuix, sortides culturals, videofòrums i jocs.

1.6.4 Serveis comunitaris

Els serveis comunitaris són projectes, accions, activitats o espais que es dissenyen
per al benefici públic o les seves institucions, per cobrir les necessitats de la
ciutadania.

La comunitat inclusiva a més, crea condicions adequades per donar resposta a les
necessitats de tots els ciutadans amb diversitat funcional per a la defensa i vetlla de
la seva promoció i desenvolupament personal i per assegurar la seva participació
a tots els espais de treball en tots els serveis i programes que ofereix i que es
desenvolupen.

Vegeu algunes característiques que ha de tenir un programa d’oci inclusiu:

• Ser un projecte obert, comprensiu i transformador.

• Ser heterogeni en relació amb les habilitats i capacitats i als grups d’edat.

• Adaptar-se a les característiques de la persona amb dependència.

• Utilitzar estratègies i tecnologies.

• Valorar els processos més que els resultats.

• Treballar la cooperació més que la competició.

• Generar espais per a la interacció.

• Desenvolupar activitats.

• Compensar les limitacions.

• Plantejar situacions d’accés real a la plena participació.

Els objectius principals dels serveis socials comunitaris són:

• Informar els recursos existents.
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• Proporcionar recursos adaptats a les necessitats de les persones amb depen-
dència.

• Desenvolupar serveis i programes que fomentin l’autonomia personal, la
qualitat de vida.

• Promocionar el desenvolupament personal, grupal i de la comunitat.

• Potenciar les vies de participació i cooperació social.

El fet que les persones en situació de dependència facin ús dels serveis
comunitaris i estableixin relacions interpersonals gratificants amb la resta
de membres de la comunitat és un indicador del grau d’integració social
i dona informació interessant sobre els valors que té la comunitat.

Exemple: Observatori de la Soledat (Fundació Amics de la Gent Gran de Catalunya)

En ocasions les persones en situació de dependència poden trobar-se i sentir-se molt soles.
La col·laboració i el treball conjunt i en xarxa comptant amb tots els intermediaris de l’oci
pot ser de gran ajuda per detectar les persones que es senten soles i poder ajudar-les i
millorar la seva situació.

Per tal de donar resposta a la soledat a Catalunya hi ha una iniciativa interessant
anomenada Observatori de la Soledat, creat per la Fundació d’Amics de la Gent Gran.
Aquest observatori és un espai on debatre, generar discursos, i on promoure la participació
dels diferents intermediaris socials del territori, potenciant la transferència de coneixement
i el treball en xarxa.

Des d’aquesta iniciativa es fan cicles de conferències i tallers. Tenen també una col·lecció
anomenada La soledat com a fenomen complex que inclou les veus i les visions de diferents
generacions (des de l’adolescència fins a la vellesa) sobre les vivències, les estratègies
d’enfrontament i les propostes d’acció que possibiliten explorar col·lectivament els reptes i
camins en la lluita contra la soledat.

Font: bit.ly/3hM6Ncl
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En aquest enllaç podeu
accedir a una guia de
bones de pràctiques sobre
serveis d’oci inclusius:
bit.ly/3mqWPki

2. Intervenció en l’oci en persones en situació de dependència

La intervenció en l’oci en persones en situació de dependència es basa en l’oferta
d’un ampli ventall d’activitats lúdiques dirigides a la millora de la qualitat del
temps lliure amb l’objectiu de gaudir i crear un espai de benestar que afavoreixi
també els processos socials i comunitaris. Aquestes activitats s’han de planificar
acuradament i queden recollides al projecte d’intervenció a través del qual
s’implementen les accions.

El disseny del projecte d’intervenció ha de garantir el caràcter inclusiu, atenent a
l’adequació de les activitats que s’inclouen per tal que siguin accessibles a totes
les persones. La vertadera inclusió no es dona per un simple ordenament d’ex-
periències o per la organització d’activitats, sinó que la plena inclusió requereix
una dinàmica social que impliqui canvis reals tant pel que fa a l’entorn com als
participants.

Les activitats d’oci inclusives són les
que permeten interactuar i participar
de forma activa a totes les persones
per igual. Font: Flickr

Per aconseguir una intervenció en l’oci inclusiu cal assegurar que els
programes, les activitats, els equipaments, les infraestructures i els serveis
responguin a les necessitats individuals i promoguin les relacions socials.

El principi d’inclusió aplicat a l’àmbit de l’oci porta necessàriament a parlar d’oci
inclusiu. (Madariaga, 2002). En el disseny d’intervencions en oci inclusiu cal
destacar:

• Construir models d’oci que responguin a les necessitats de cadascuna de les
persones participants.

• Usar els mateixos equipaments, serveis i programes disponibles a la comu-
nitat accessibles per a tothom.

• Assolir el màxim desenvolupament comunitari.

• Emfatitzar el sentit de comunitat i desenvolupar el sentiment de pertinença.

• Assessorar, adaptar, canviar i proporcionar cooperació i ajuda necessàries
perquè cada persona pugui créixer.

• Fomentar les relacions interpersonals i l’intercanvi oferint oportunitats de
relació.
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2.1 Aspectes implicats en la intervenció en l’oci

Per obtenir el màxim de beneficis a l’hora de dur a terme una intervenció, cal
destacar la importància d’alguns aspectes que es retroalimenten ja que faciliten el
procés de posada en marxa d’activitats i, al mateix temps, generen indirectament
beneficis en la persona.

2.1.1 Motivació i dinamització d’activitats d’oci

La motivació fa referència a tots aquells factors personals que dirigeixen el
comportament i les raons de la conducta de les persones. És el motor intrínsec
que impulsa la conducta de la persona cap a objectius i fites desitjats, determinant
l’adquisició de noves destreses i aprenentatges que tenen un valor significatiu per
a la persona. Així, allò que es desitja i l’elecció d’activitats formen part de les
accions determinades per la motivació.

Hi ha dos tipus de motivació:

• Motivació intrínseca: motius interns per fer una acció, estan relacionats
amb el plaer de fer una acció determinada.

• Motivació extrínseca: motius que determinen l’actuació, estan relacionats
amb l’obtenció de recompenses tangibles de l’entorn, per arribar a un
objectiu que pot ser a curt, mitjà o llarg termini.

Les activitats grupals en persones amb dependència es dinamitzen a través de
la motivació intrínseca. Les accions del professional van dirigides a buscar
estratègies per promoure-la i, al mateix temps, fer servir la motivació extrínseca
quan sigui necessària per motivar el grup.

Per tal d’afavorir la motivació, el tècnic ha de conèixer els següents factors:

• Identificar les motivacions intrínseques dels usuaris.

• Conèixer les destreses i necessitats individuals.

• Plantejar objectius a curt termini i realistes.

• Adequar les activitats a les característiques del col·lectiu.

• Informar dels beneficis que s’obtenen de les activitats.

• Valorar el progressos i fer servir reforçaments positius.

• Dissenyar activitats per al foment de l’autoestima.

• Plantejar activitats per al manteniment de les capacitats físiques i psíqui-
ques.



Atenció i suport psicosocial 33 Suport en l'animació grupal

• Fomentar una metodologia cooperativa i participativa.

• Incentivar la participació en la programació d’activitats.

2.1.2 Diversió com a estratègia

És necessària la diversió com a estratègia de motivació a l’hora de planificar les
activitats. La intervenció en el temps lliure ha d’anar encaminada a potenciar la
capacitat lúdica individual i grupal per aprendre a gaudir sol o col·lectivament. La
diversió ajuda a escapar de les rutines i els problemes quotidians.

Les activitats lúdiques tenen la finalitat de mantenir la il·lusió de l’usuari a dos
nivells:

• Individual: es poden promoure activitats com escoltar música, llegir llibres,
escriure un diari personal, inventar històries, dibuixar, pintar quadres, etc.

• Grup: es poden proposar activitats com el ball, el teatre, grups de lectura,
videofòrums, jocs de taula o de rol, activitats esportives (futbol o bàsquet),
sortides culturals (visites a exposicions o museus), fer festes i esdeveniments
socials per commemorar dies i dates especials.

La diversió ens fa gaudir allunyant-nos de les de les preocupacions del dia a
dia, ens obre perspectives, dona una alternativa a l’avorriment i pot ser un pas
a moments de felicitat.

Les persones en situació de dependència que es diverteixen amb allò que fan
incorporen l’oci com un hàbit, incrementant així els moments d’alegria i
millorant la seva qualitat de vida.

2.1.3 Resocialització a través de l’oci

El terme resocialització reflecteix el procés pel qual passa una persona quan ha de
canviar els seus valors i tots aquells processos que afecten el seu àmbit social
per una causa sobrevinguda com una malaltia, o en el cas de les persones en
situació de dependència per la manca d’autonomia. Això pot obligar a reajustar els
seus processos d’actuació, comportament i participació en les situacions socials
habituals per tal trobar noves maneres d’accedir, adaptar-se i arrelar-se de nou a
l’àmbit social. Les activitats i experiències d’oci

permeten la interrelació personal i
ajuden a aconseguir un estat de
benestar i millora de la salut de forma
integral. Font: FlickrA través de l’oci es promou la participació i la inclusió de les persones. El suport

social proporcionat pel grup en el qual una persona es resocialitza afavoreix un
estat positiu que es projecta en si mateixa, la seva família i la resta d’aspectes
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de la seva vida. Com més integrades es troben les persones dins el grup, més
sentiments positius genera i augmenta la seva percepció de qualitat de vida. El
suport emocional en termes de comprensió, acceptació, oportunitats d’intercanvi
reforça el sentit de pertinença al grup i l’augment de l’autoestima.

2.1.4 Oci com a espai d’aprenentatge

Les activitats d’oci promouen que les persones desenvolupin capacitats, coneixe-
ments i destreses i n’adquireixin de nous. Les persones es formen al llarg de tota la
vida, ja sigui en espais d’educació formals o informals. Aprendre o perfeccionar
un idioma, conèixer una habilitat motriu o cognitiva o incorporar nous hàbits i
interessos milloren la satisfacció personal i fomenten l’estat de felicitat.

Formar-se en noves tecnologies possibilita noves maneres de comunicar-se i de
relacionar-se, sense d’haver de compartir el mateix temps i espai que la resta de
participants. Aquest fet obre un món de possibilitats i d’expansió vital i relacional,
especialment per a les persones en situació de dependència.

Noves tecnologies, oci i dependència: un nou ventall de possibilitats

Les noves tecnologies i l’ús d’internet possibiliten noves formes de treball accessibles
i adaptables per les persones en situació dependència, gràcies als suports digitals i
l’absència de necessitat de desplaçar-se físicament fins al lloc de treball. Han sorgit
també noves feines en línia com youtuber, blogger o community manager, en les quals
les persones en situació de dependència cada dia són més presents.

Llegiu les històries de 10 famosos youtubers amb diversos tipus de discapacitats i
situacions de dependència: bit.ly/3mBm5Vk. Aquestes persones han fet de les seves
aficions i de les seves activitats d’oci una feina remunerada gràcies a l’ús de les xarxes.

2.1.5 Educació per a la salut en el temps d’oci

El temps d’oci és un context idoni per aprendre aspectes i desenvolupar-se amb
destreses que ajudin a millorar la salut i el benestar de les persones en situació de
dependència.

Existeixen tres tipus d’activitats d’oci saludable:

• Preventives: activitats que fomenten l’adquisició d’hàbits saludables i que
permeten evitar riscos i comportaments que poden ser nocius per a la
salut. Exemple: curs de cuina saludable on s’expliquen les virtuts de certs
aliments, cuinar de forma sana o receptes lliures de grasses.

• De manteniment: activitats que reforcen sabers, pràctiques i hàbits que
ja es duen a terme per tal de seguir-los implementant i mantenint la salut.
Exemple: gimnàstica de manteniment, per tal de fomentar l’exercici físic.
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Vegeu el vídeo de com
elaborar un projecte a
l’apartat “Annexos”.

• Pal·liatives: activitats que possibiliten l’aprenentatge i el coneixement de
noves estratègies i recursos afavoridors de la qualitat de vida de la persona,
mitigant el patiment tant físic com emocional. Exemple: activitats de
memòria per a persones malaltes d’Alzheimer.

2.2 Disseny de projecte: fases i continguts

Un projecte és un conjunt d’accions i activitats coordinades que es realitzen per
satisfer uns objectius determinats. Aquestes accions s’han de programar en un
espai i un temps determinats i es duen a terme mitjançant diversos recursos.

Seguint el model de les 9 qüestions proposat per Ander-Egg, el projecte ha de
donar resposta a les preguntes plantejades per aconseguir que tingui èxit:

1. Què es vol fer? Naturalesa del projecte

2. Per què es vol fer? Origen i fonamentació

3. Per què es vol fer? Objectius i propòsits

4. On es vol fer? Ubicació/espai

5. Per a qui es vol fer? Persones destinatàries

6. Com es vol fer? Metodologia

7. Quan es vol fer? Ubicació en el temps

8. Qui ho farà? Recursos humans

9. Amb què es farà? Recursos materials i econòmics

Els projectes d’oci en la dependència han de dissenyar-se de manera prèvia, evitant
la improvisació en les les diferents fases. Cal decidir els continguts a tractar,
l’ordre i l’avaluació de la seva idoneïtat.

El procés de creació del projecte s’estructura en 4 fases:

• Diagnòstic de necessitats: identificació i anàlisi de les necessitats
dels usuaris destinataris del projecte.

• Planificació: elecció de les accions a realitzar. Es subdivideix en
objectius, metodologia, temporalització i recursos.

• Execució: posada en marxa del projecte

• Avaluació: control de resultats
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Vegeu una guia
d’assessorament

elaborada i facilitada per
Torre Jussana sobre com

elaborar una enquesta:
bit.ly/33BYURS

Aquestes fases es retroalimenten contínuament ja que és un procés en constant
canvi i evolució. Durant el procés d’avaluació es pot arribar a confirmar una
possible carència que porti a modificar el diagnòstic previ en la identificació de
necessitats i faci tornar a replantejar el projecte o certes activitats.

Els tècnics d’atenció a les persones en situació de dependència tenen un
paper més rellevant en la fase d’execució, encara que és recomanable que
participin en les altres fases, ja que són els que coneixen de primera mà els
destinataris de les activitats.

2.2.1 Identificació de necessitats

Per conèixer la realitat sobre la qual es vol intervenir, per detectar correctament
les necessitats del col·lectiu, cal accedir a un conjunt d’informació que permeti fer
un diagnòstic més acurat per intervenir en l’oci de manera més efectiva. Algunes
de les dades necessàries són:

• Característiques dels destinataris

• Problemàtiques

• Nivell de dependència

• Necessitats

• Suports necessaris

• Interessos i motivacions

Per obtenir aquestes dades es poden emprar diverses tècniques de recollida de
dades:

• Entrevistes

• Qüestionaris

• Enquestes

• Observació (directa o indirecta)

• Revisió d’informes i documentació del centre

• Grups focals

• Estudi de projectes anteriors

• Grups de discussió
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És interessant que els
tècnics d’atenció a persones
en situació de dependència
participin activament en la
identificació de les
necessitats, ja que són qui
més temps passa amb els
usuaris i qui millor coneix la
seva realitat.

Aquestes tècniques es poden adreçar a usuaris, familiars i/o professionals del
centre. Comptar amb aquesta informació permet extraure conclusions, conèixer
en profunditat la realitat i fer una bona anàlisi a partir de la qual realitzar un bon
disseny de la intervenció en l’oci, fonamentat i justificat.

L’objectiu principal és trobar els aspectes importants per a la persona. Aquest
procés d’indagació per part del tècnic es permanent en el temps. En la relació
directa amb l’usuari i mitjançant altres mecanismes es poden identificar les seves
preferències. Cal mencionar que les persones van canviant al llarg de la vida, així
com les seves preferències. El tècnic ha de respectar la confidencialitat i intimitat
en relació amb la informació facilitada.

Exemples de preguntes directes

• Com es diverteix en el temps lliure?

• Què li agradaria fer en el seu temps d’oci?

• Quines activitats fa actualment que no desitja?

• Quant temps lliure té?

• Amb quines persones voldria compartir-lo?

• Quins llocs voldria anar o visitar?

• Quins suports familiars té?

• Quines activitats d’oci ha fet durant la seva vida?

L’entrevista personal i l’observació directa donen informació necessària per conèi-
xer les preferències d’oci. També es pot recórrer a altres informants que puguin
aportar informació rellevant (família, amics, companys...). Un cop obtinguda la
informació, s’han d’agrupar els interessos per definir les prioritats.

2.2.2 Planificació

En la fase de planificació es decideixen els objectius que es persegueixen i com
es volen assolir. Es proposa un seguit d’activitats ordenades, sempre tenint en
compte el temps i els recursos disponibles.

La planificació implica tenir en compte quines accions es duran a terme de manera
anticipada, preveient les estratègies i els recursos tant materials com professionals.
S’han d’analitzar les necessitats, programar i prendre decisions. Finalment cal
avaluar si les activitats han cobert les necessitats i les expectatives prèviament
analitzades.

El procés de planificació és important perquè permet (Soler et al., 2011):

• Optimitzar els recursos i aconseguir el màxim de resultats.

• Aportar professionalitat a la intervenció (amb estudi i compromisos previs)
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Els objectius són la brúixola
que orienta el camí a seguir.

• Orientar les nostres accions des del principi i donar sentit a tot el procés.

• Afavorir un procés de reflexió i renovació d’idees.

• Crear i facilitar un espai de participació des d’un inici.

• Establir prioritats, criteris i actituds comunes.

• Mobilitzar a diferents agents en un projecte comú.

• Estimular i cohesionar a tot l’equip.

Existeixen tres nivells de planificació segons el grau de concreció en relació amb
els objectius:

1. Pla: defineix les grans línies estratègiques per donar resposta a problemàti-
ques que afecten al col·lectiu. És el primer nivell jeràrquic de la planificació
i el menys detallat. Un pla es desenvolupa amb diversos programes.

2. Programa: es dissenya a nivell tàctic i inclou un conjunt d’actuacions
coordinades per portar a terme el pla. És el segon nivell jeràrquic i la
concreció és superior, es vol actuar sobre un àrea més definida.

3. Projecte: és la unitat operativa dins del procés de planificació. Inclou
activitats molt concretes interrelacionades i coordinades a curt termini. El
projecte es desenvolupa mitjançant diferents activitats.

Objectius

Els objectius de la planificació orienten les metes que es volen aconseguir. Han de
ser realistes, coherents, viables, motivants, adaptats als recursos disponibles, trans-
formadors, participatius (comptar amb el consens de l’equip i dels destinataris) i
avaluables (per mesurar i saber si s’han assolit o no).

La redacció dels objectius ha de ser de forma breu, clara i concisa.
L’estructura bàsica d’un objectiu és:
verb en infinitiu (acció) + complement directe (objecte de l’acció) +
complement circumstancial (lloc, temps, quantitat).

Hi ha 3 tipus d’objectius segons el nivell de concreció:

• Objectius generals: exposen la intenció central del projecte. Indiquen
efectes generals a assolir, no resultats concrets. No són mesurables.

• Objectius específics: es deriven dels generals. Són més concrets i indiquen
els passos a seguir per assolir els objectius generals. Detallen els efectes
específics que vol aconseguir el projecte. Són els que cal plasmar en les
fitxes de les activitats.

• Objectius operatius: concreten els objectius específics. Són sempre
mesurables per mitjà d’indicadors.
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Generalment en l’àmbit sociocultural, amb dos nivells (generals i específics) n’hi
ha prou per desenvolupar un projecte.

Es recomanable definir objectius que siguin quantitativament mesurables ja que
són un indicador per a les futures avaluacions. Un exemple pot ser mesurar el
percentatge d’usuaris que assisteixen a totes les activitats, els que han millorat una
destresa en concret, etc. En defecte de mesures quantitatives, s’utilitzen mesures
qualitatives com preguntar-se si ha millorat molt, poc, etc.

Exemple d’objectius generals

Objectius generals per a un projecte d’intervenció en oci i temps lliure en una residència de
persones amb diversitat funcional en situació de dependència:

• OG1: Fomentar les relacions socials entre els residents.

• OG2: Potenciar la participació dels residents en activitats lúdiques i recreatives.

• OG3: Afavorir el manteniment de les habilitats físiques i cognitives dels residents a través
d’activitats d’oci.

Exemple d’objectius específics:

Objectius específics per a un projecte d’intervenció en oci i temps lliure en una residència
de persones amb diversitat funcional en situació de dependència:

• OE1: Fomentar les activitats físiques a l’aire lliure en grup.

• OE2: Incentivar l’ús dels jocs de taula entre els residents.

• OE3: Crear espais per a realitzar manualitats creatives.

Metodologia

La metodologia fa referència a la manera d’afrontar i dur a terme el projecte, els
mètodes que s’han de fer servir i com s’han d’organitzar les diverses parts del
projecte per obtenir els objectius proposats prèviament.

Els tècnics han d’adaptar i organitzar de la millor manera possible el projecte
per tal de posar en marxa la metodologia escollida, tenint en compte que aquesta
compleixi les següents característiques:

• Motivadora i cooperativa: ha de generar participació entre usuaris gene-
rant experiències agradables.

• Assistencial: ha de permetre una intervenció més terapèutica a fi de pal·liar
o solucionar les mancances que puguin aparèixer.

• Flexible i inclusiva: ha de permetre la intervenció a escala individual,
tutorial i grupal.

En aquesta concepció metodològica el tècnic ha de poder fer servir els recursos
existents per adaptar les diferents activitats a les necessitats específiques del usuari,
tenint en compte els següents principis:
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• Els continguts dels aprenentatges han d’anar encaminats a assolir els objec-
tius definits mitjançant activitats ajustades als interessos dels participants.

• El gruix de les activitats s’ha de focalitzar en l’adquisició d’habilitats socials,
cooperació, treball en equip, empatia, etc.

• Les activitats han de ser dissenyades dins de l’àmbit inclusiu, procurant
que tots els participants hi tinguin cabuda sigui quin sigui el seu grau de
dependència.

• La metodologia utilitzada ha de ser recreativa, focalitzada en la part lúdica
i educativa.

Temporalització

Cal establir la durada del projecte i de les seves etapes. La temporalització
organitza les seqüències i l’ordre en què s’han de dur a terme de forma acurada
i realista i mostra les accions que han de fer els professionals i les adreçades
als destinataris. És recomanable emprar instruments senzills i útils com el
cronograma, l’horari i el timming.

Després de la selecció de les activitats, s’escullen les que s’adapten millor als
objectius proposats i s’ordenen amb una seqüència lògica, tenint en compte les
necessitats específiques dels usuaris en situació de dependència.

El cronograma pot construir-se segons la durada temporal més convenient (anual,
mensual, setmanal, diària).

• Seqüència: ordre que segueixen les activitats o tasques en el temps.

• Sincronia: activitats o tasques que es realitzen en paral·lel o simultàniament.

A figura 2.1 es mostra el cronograma del projecte d’intervenció en oci anomenat
Oci per a tothom en una residència de persones amb diversitat funcional en situació
de dependència. Poden veure’s les activitats, la durada i els professionals que hi
intervenen:

Figura 2.1. Cronograma

L’horari mostra la planificació detallada diària o setmanal. A la taula 2.1 podeu
veure un exemple d’horari amb les activitats d’oci d’una residència:
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Taula 2.1. Horari d’activitats dirigides d’oci i temps lliure

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9-11h Manualitats Club lectura Dibuix Manualitats Club escacs

11-12h Bingo Ioga Balls de saló Jocs de taula Gimnàstica

14-16h Pilates Hort informàtica Hort informàtica

16-18h Jocs de taula Vídeo Fòrum Jocs de taula Taller
Hab.Cognitives

Cor

18-19:30h Taller Costura Cuina Zumba Ioga Ball

Penjar l’horari a un tauler a la vista de tothom i afegir-hi fotografies dels usuaris
enganxades amb vetes adherents facilita el seguiment de l’horari d’activitats de les
persones en situació de dependència. Permet que tothom sàpiga on ha de ser en
cada moment. Quan es canvia de lloc o d’activitat, es canvia la fotografia de lloc.
Aquesta eina és útil per a usuaris i professionals perquè permet saber fàcilment on
es cada persona en cada moment.

L’agenda personal permet als usuaris organitzar-se el seu dia a dia així com les
activitats. Els ajuda a orientar-se, a seguir la rutina del centre i a ser més autònoms.
Els professionals poden ajudar, facilitar i donar suport en la creació i organització
de l’agenda personal dels usuaris.

Per facilitar l’enteniment i seguiment de l’agenda personal cal adaptar-la a les
característiques i necessitats de cada persona, atenent al seu tipus i grau de
dependència. Fer una agenda diària amb pictogrames i vetes adherents és un
bon recurs perquè les persones amb autisme, dany cerebral, paràlisi cerebral o
altres afectacions cognitives siguin més autònomes en el seguiment del seu horari
d’activitats d’oci i temps lliure.

El timming fa un desglossament detallat de les accions que implica un activitat,
pas per pas. És útil per a jornades o esdeveniments que requereixen de moltes
accions limitades en el temps.

Exemple de ’timming del festival Integr-ART

Un ajuntament organitza un festival anomenat Integr-ART per promoure la integració de
les persones amb diversitat funcional del poble pertanyents a les diverses associacions i
alhora fomentar la realització d’activitats artístiques i creatives.

L’elaboració del timming permet mostrar totes les accions a realitzar, el personal implicat i
la temporalització:

• Espai

• Quantitat de persones espositores

• Sala d’exposició de cada associació i cada persona

• Temps de muntatge

• Temps d’obertura de l’exposició

• Col·locació de cartells amb els noms de les obres i de les persones creadores

• Hora de berenar o aperitiu

• Persona encarregada de preparar cada cosa
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• Hora de tancament

• Hora de recollida i desmuntatge de l’exposició

• Altres aspectes rellevants

Recursos

Els recursos del projecte són els mitjans necessaris per dur a terme el projecte i
desenvolupar les activitats concretes. Entre els més habituals hi ha els tres tipus
següents:

• Recursos humans. Són els professionals que formaran part del projecte.
El més habitual és treballar amb un equip interdisciplinari (psicòlegs,
educadors socials, animadors...). Cal especificar el nombre de professionals
necessaris i les funcions que durà a terme cada membre. Han de ser
professionals qualificats especialitzats en el camp en el qual es vol treballar.
S’ha potenciar una estructura de treball en equip, i en especial en un equip
interdisciplinari. Ha de ser una estructura on es potenciï la col·laboració
i la coordinació, amb responsabilitats individuals i compartides. És re-
comanable dividir les funcions per millorar l’efectivitat i el clima grupal,
evitant duplicitat de tasques, possibles enfrontaments i tensions en l’equip
de treball.

• Recursos materials. Depenent de l’enfocament metodològic i del disseny
del projecte, hi ha uns tipus de materials o uns altres. Es subdivideixen en:

– Material fungible: tipus de material de consum que després cal
reposar.

– Infraestructures: instal·lacions, aules, espais, jardí, etc.
– Equipaments: mobiliari com taules, cadires, piscina, material de pati,

etc.
– Recursos tècnics: ordinadors, projectors, etc.

• Recursos econòmics. Cal fer una previsió de l’import econòmic de les
despeses de cada una de les activitats, tenint en compte tots els conceptes
que s’han d’incloure: pagament de nòmines a professionals, lloguer d’espais
o equips i pagament de quotes per part dels destinataris. El cost total de les
activitats han d’anar detallades en el pressupost del projecte.

El pressupost ha d’incloure:

• Despeses: recursos humans, materials, manteniment, funcionament i impre-
vistos (5-10 % del import total del pressupost)

• Ingressos: aportacions econòmiques de la institució o dels usuaris en el seu
defecte

• Altres subvencions o ajudes: públiques, privades, etc.

A la taula 2.2 podeu veure un exemple de pressupost del projecte “Integr-ART”:
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Taula 2.2. Projecte Integr-ART

Despeses Ingressos

Lloguer de l’espai 300 Subvenció Ajuntament 3.373

Material fungible 580 Subvenció Diputació 1.500

Transport 150

Condicionament 100

Pica-pica 300

Suport tècnic 1.500

Animador/a sociocultural 1.500

Imprevistos (10%) 443

TOTAL 4.873AC TOTAL 4.873AC

2.2.3 Execució

La fase d’execució és quan es posa en pràctica el projecte i, conseqüentment, totes
les activitats programades segons el seu desenvolupament, seguiment i control per
garantir la seva coherència.

Una bona coordinació entre professionals afavoreix una bona execució. Cal ser
conscients de la necessitat de flexibilitzar i readaptar els canvis imprevists que
poden anar apareixent al llarg del procés. Aquests canvis poden ser detectats mit-
jançant l’avaluació contínua i el seguiment del projecte. Si en aquesta observació
s’arriben a detectar deficiències, es poden tornar a plantejar les activitats o tot el
projecte.

2.2.4 Avaluació

L’avaluació permet observar els resultats i fer una comparació entre la situació
de partida i el moment actual. Mitjançant aquesta comparació es verifica si s’han
assolit els objectius fixats en la previsió i quines variables han pogut ajudar o
entorpir el projecte.

El principals objectius i aspectes a tenir en compte en l’avaluació són:

• Fer una valoració dels resultats i posar-los en relació amb els objectius
prefixats.

• Fer una revisió del desenvolupament del procés per analitzar i detectar les
deficiències.

• Reconèixer les variables o els elements que influeixen en les diferències
entre els objectius i resultats.
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• Perfeccionar la intervenció de cada part del projecte per aconseguir un major
aprofitament dels objectius envers els destinataris.

S’ha de dur a terme de forma constant al llarg de totes les fases del projecte, ja que
ajuda a detectar problemes. A partir dels aspectes a millorar, permet reorientar el
projecte modificant els aspectes necessaris per ajustar-los millor a la realitat i les
persones.

Una bona avaluació ha de donar resposta a les preguntes següents:

• Què s’avalua? Abans d’avaluar s’ha de consensuar què es vol avaluar, això
fixa la mirada i estableix els indicadors de resultats.

• Qui participa en l’avaluació? S’ha de valorar qui pot ser més oportú
implicar en cada moment diferent del procés: professionals, familiars,
persones destinatàries del projecte, etc.

• Quan s’avalua? Per avaluar tot el procés cal dissenyar estratègies que
integrin totes les fases del projecte. Cal fer diferents tipus d’avaluació
prenent una perspectiva temporal:

1. Avaluació inicial: es fa al començament del projecte. Molt cops es
necessita una avaluació inicial per saber l’estat actual de les persones
en situació de dependència, les seves mancances o els aspectes més
positius o de millora.

2. Avaluació del procés: és l’avaluació continuada al llarg del procés,
per detectar els problemes i rectificar a temps. Cal avaluar si les
parts del projecte estan donant resultat i s’adapten a les necessitats
específiques dels destinataris pels quals s’ha dissenyat. L’avaluació
del procés ha de ser sistemàtica dels resultats obtinguts, dels elements
organitzatius (activitats, recursos, etc.) i de les tasques que desenvolu-
pen els tècnics.

3. Avaluació final: es fa al finalitzar el projecte. S’analitzen els resultats
i es comprova si s’han assolit o no els objectius i en quina mesura i
quins canvis s’han produït del punt inicial al final.

• Com s’avalua? Atenent al que es vol avaluar i als moments en que s’avalua,
es fan servir diversos instruments. L’observació continuada és una eina
d’avaluació per excel·lència al llarg del procés. També es poden fer servir
tots els instruments emprats en la fase d’anàlisi de la realitat.

L’avaluació per indicadors és un bon complement per detectar o mesurar l’assoli-
ment dels objectius. Un indicador és la unitat d’informació que indica si un criteri
d’avaluació s’ha donat o no. Cal ser molt precís i buscar indicadors que de manera
fàcil, objectiva i evident permetin comprovar si un criteri s’ha assolit (Soler et al.,
2011).
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Cal diferenciar l’indicador (per exemple, el grau de satisfacció) del
criteri d’avaluació (per exemple, que almenys el 50% manifesti una clara
satisfacció vers el projecte realitzat) i de l’instrument d’avaluació (per
exemple, un qüestionari de satisfacció).

Els indicadors d’avaluació s’han de plantejar al redactar els objectius. Això
permet revisar i reformular els objectius en cas que es detecti que són massa
abstractes o difícils d’avaluar.

Per tal de registrar les observacions s’ha de dissenyar un full de registre que
faciliti prendre notes i obtenir dades que posteriorment permetin als professionals
comparar les sessions i la seva evolució. A la taula 2.3 es mostra un exemple de
full de registre d’una activitat de cinefòrum.

Taula 2.3. Full de registre

Cinefòrum (full de registre)

Personaque emplena el registre: Data:

Activitat: Sessió:

Pel·lícula:

Nombre d’assistents:

Persones assistents:

Absències:

Actitud inicial (prèvia al visionat):

Observacions durant el visionat:

Interès mostrat en el debat: Temes debatuts:

Persones que han participat més:

Persones que no han participat:

Durada del debat:

Valoració de l’activitat:

Propostes o aspectes de millora:

Eficàcia i eficiència en les activitats de dinamització grupal

Amb l’anàlisi dels resultats s’obté la manera com s’ha desenvolupat el projecte des
de el punt inicial al final. Permet conèixer el punt de partida i el punt o situació
actual.

• L’eficàcia diu si hem aconseguit els objectius que ens havíem plantejat
prèviament.

• L’eficiència indica la relació entre tot el temps i recursos invertits en el
projecte i els beneficis o resultats assolits.
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Instruments per a la recollida i el registre de la informació

Els mètodes i tècniques més emprats per a la recollida d’informació que permetran
tant obtenir i recopilar característiques de l’usuari, per poder detectar les seves ne-
cessitats d’acompanyament, com de l’avaluació d’una intervenció o d’un projecte
són els següents:

• Observació directa. Observació feta en el mateix context en que s’està
produint l’acció. L’observació és una mirada intencionada i dirigida cap
a uns objectius ben determinats en funció de les hipòtesi plantejades i
les dades que es volen recollir. Ha de fer-se de forma sistemàtica per a
l’obtenció i s’ha de planificar convenientment. Es realitza un protocol previ
d’observació on queden reflectits els objectius i la recollida de les dades que
posteriorment han de ser avaluades i interpretades.

• Entrevista. És una forma de recollida d’informació directa amb la font,
per obtenir aquelles dades rellevants en relació amb els objectius fixats.
Requereix preparar-la acuradament per tal d’abordar els aspectes rellevants
de les dades que es volen obtenir, Hi intervé també la destresa de la persona
que fa l’entrevista per trobar la informació clau. L’entrevista es pot dirigir
al mateix usuari que reporta de primera mà la informació o als familiars,
per tal de tenir accés a informació fiable que esdevindrà de gran validesa
per al tècnic en molts moments de la seva intervenció. Normalment es fan
servir entrevistes estructurades de preguntes obertes, perquè permeten una
resposta lliure.

• Qüestionaris. Sóon una forma organitzada i sistematitzada d’obtenció
d’informació a través d’un llistat de preguntes concretes i ben definides
que poden centrar-se en relació a un únic tema per a un coneixement més
exhaustiu o abordant diversos aspectes. Les preguntes dels qüestionaris
poden ser:

– Preguntes obertes: permeten una resposta lliure.

– Preguntes tancades: normalment són dicotòmiques o amb poques
alternatives de resposta.

– Preguntes categoritzades: possibiliten l’elecció de resposta en una
sèrie de categories.

• Indicadors. Són aspectes prèviament definits per l’equip de tècnics que
han de dur a terme una intervenció per valorar diversos aspectes com els
progressos i millores produïdes per la intervenció o el grau de satisfacció i
implicació dels usuaris.

• Escales d’estimació. Les escales són una forma de registre o taula que
recullen conductes o actituds en relació amb el grau i freqüència d’aparició.
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2.3 La comunicació entre els professionals

Compartir la informació entre professionals que actuen en un projecte en el context
de l’oci i la dependència és necessari per posar en comú la informació i les
estratègies aplicades i conduir la intervenció. Els diversos professionals i tècnics
han de posar en comú tot allò rellevant que conflueix en el treball de les diverses
perspectives sobre el mateix grup d’intervenció.

El projecte ha de preveure i proveir:

• Context per a reunions sistematitzades

• Emplaçament i temporalitat

L’objectiu és crear un espai comunicatiu de reunió entre tots els tècnics que
participen en la intervenció que faciliti el diàleg i l’intercanvi, per tal que els equips
puguin dur a terme el traspàs de la informació. Aquest espai també ha de facilitar
la implicació dels professionals per trobar solucions de les dificultats que sorgeixin
durant el procés.

La memòria o l’informe final d’un projecte recull tots els procediments que
s’han seguit i els aspectes importants que han sorgit durant la intervenció, els
resultats i tot el desenvolupament i les conclusions. Aquest document permet
revisar l’acció duta a terme els objectius inicials i els resultats obtinguts.

El traspàs d’informació consisteix en:

• Cada tècnic posa de manifest allò treballat des de la seva vessant, les
decisions preses en relació amb els esdeveniments i tot el que considera
rellevant.

• L’equip crea una visió de conjunt i global del procés.

En aquest context s’han de fer servir totes les eines i tècniques de recollida de dades
i informació que s’han anat utilitzant durant el procés: observació directa, fitxes,
fulls de registres, reunions informals, enquestes, etc. L’objectiu és que tot l’equip
estigui assabentat dels aspectes individuals i grupals treballats des de les diverses
perspectives i la seva evolució. Es busca obtenir, en definitiva, un coneixement
del funcionament global de la intervenció.

Aquest canal d’informació i comunicació interna garanteix el control, el seguiment
i la millora de les atencions prestades als usuaris.

Aquest traspàs d’informació s’ha de dur a terme a tres nivells:

1. Traspàs d’informació entre diversos professionals de la institució. Sen-
se aquesta transmissió no es possible dur a terme el projecte, és imprescin-
dible per al coneixement del procés d’intervenció i de l’estat de cada usuari.
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2. Traspàs d’informació als familiars. Aquest nivell es caracteritza pel
feedback constant, la comunicació periòdica i l’adequada transmissió dels
processos dels usuaris als familiars.

3. Traspàs d’informació de la fase final d’una intervenció. Es posen
de manifest resultats i assoliments d’objectius als estaments superiors.
L’objectiu d’aquest traspàs és avaluar contínuament la feina realitzada i la
conseqüència dels resultats per al control de la qualitat del procés i la seva
possible millora.

Els objectius de l’anàlisi i el traspàs d’informació entre diversos tècnics son:

• Posar en comú el treball realitzat per cada professional i la seva àrea
d’intervenció per a coneixement de tots.

• Fer el control i seguiment dels usuaris i la incidència de la intervenció:
valoració del nivell de benestar i coneixement de la seva integració en
l’entorn social.

• Ajustar i millorar la intervenció quan la seva aplicació no està incidint
adequadament sobre la persona.

• Permetre adaptar l’avaluació en els diferents moments de la intervenció si
es creu convenient intensificar-la o si es detecten altres finalitats.

• Prendre decisions entre tot l’equip.

La informació que és convenient compartir amb la resta d’agents i persones i
professionals implicades és:

• Comportament i actituds de la persona en situació de dependència en cada
ambient.

• Capacitats e la persona en situació de dependència i què pot aprendre.

• Ajudes tècniques i suports que necessita e la persona en situació de depen-
dència, què cal proporcionar-li en cada entorn específic d’intervenció.

Quant a la transmissió d’informació entre professionals i família, ha de ser un
espai de mútua col·laboració. En molts aspectes els familiars són els transmissors
d’informació i un canal per a les entrevistes necessàries per obtenir dades dels
usuaris, i també receptors. Han d’estar informats per part dels tècnics dels
processos i els resultats.

2.4 Activitats en l’oci i el temps lliure

Les activitats són el nucli del projecte, són les accions que es realitzen per
assolir els objectius plantejats i que donen resposta a les necessitats detectades
per millorar-les.
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Existeix un ampli ventall d’activitats en oci i temps lliure. Ander-Egg (1987)
proposa classificar-les en 5 tipus (Froufe, 1994):

• Formatives: intenten formar i capacitar a les persones per tal que adquirei-
xin coneixements. Es donen en forma de tallers, cursos, seminaris, etc.

• De difusió cultural: fomenten que la capacitat la capacitat d’apreciar tot
allò que es considera obra cultural i patrimoni de la humanitat: visites a
museus, galeries d’art, exposicions, etc.

• Artístiques: afavoreixen l’expressió artística i corporal i permeten iniciar-
se i desenvolupar la creativitat, la capacitat d’innovació i la cerca de noves
formes d’expressió creativa: artesania, arts visuals, dansa, música i cant,
literatura, etc.

• Lúdiques: són activitats per a la diversió i celebració: participació a festes
populars, jocs, pintura, cuina, teatre.

• Socials: afavoreixen la vida associativa i les relacions socials i comunitàri-
es.

Depenent de la metodologia utilitzada, es classifiquen en diferents modalitats en
què pot fer èmfasi l’animació sociocultural, segons si el focus és la persona o el
grup:

• Educatives: orientades a la promoció del canvi personal, a través del treball
sobre les actituds, incentivant el sentit crític. La seva metodologia se centra
en la persona.

• Culturals: orientades a la promoció de l’expressió artística i el desenvolu-
pament de la creativitat. La seva metodologia se centra en l’activitat en si
mateixa.

• Socials: orientades a la promoció i foment de la participació comunitària,
destinades principalment a les associacions de col·lectius determinats per
a afrontar un problema de caire social. Pretenen com a objectiu la integra-
ció, la mobilització de canvis socials i la transformació comunitària. La
metodologia se centra en el grup i la comunitat.

A taula 2.4 s’exposen exemples de les diferents modalitats on les diferents
metodologies diferencien el focus d’atenció de l’activitat:

Taula 2.4. Modalitats de l’animació sociocultural

Modalitat Característica Metodologia Àmbit d’actuació

Educativa Activitats educatives Centrades en la persona Espais culturals

Cultural Activitats culturals Centrades en l’activitat Educació formal i
informal

Social Participació Centrades en el grup Associacions, entitats,
serveis socials
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El més habitual és que una mateixa activitat combini diverses modalitats al mateix
temps. Per exemple, una activitat que consisteix a crear conjuntament un cartell
per donar a conèixer el dia, l’hora i la pel·lícula de la propera sessió de cinefòrum
seria, al mateix temps, una activitat artística, lúdica, i de difusió.

En taula 2.5 podeu veure un recull de diferents activitats on s’observen els seus
objectius i beneficis:

Taula 2.5. Activitats

Activitat Objectius i beneficis

Activitat esportiva Beneficis físics: millora de l’orientació, l’equilibri, la postura, la coordinació
motriu

Pintura/cuina Dimensió lúdica, desenvolupament personal, autoestima, adquisició de noves
habilitats, generador de motivació, autoconeixement personal

Informàtica Adquisició de destreses i precisió en els moviments, agilitat i coordinació motriu.
Accés a noves tecnologies i a noves formes de socialitzar-se.

Teatre/Música Dimensió lúdica, creativitat, habilitats socials, comunicació amb el grup,
autoestima

Cinefòrum Dimensió lúdica, nous coneixements i ampliació de la cultura (història, etc.),
creativitat, expressivitat i promoció d’habilitats socials

Sortida Dimensió lúdica, gaudi de la natura o de la ciutat, socialització

Per ajudar els professionals a concretar de forma senzilla i estructurada la planifica-
ció i organització de les activitats s’empra una fitxa d’activitat. La fitxa sintetitza i
resumeix la informació bàsica i essencial que es necessita per realitzar una activitat.
El disseny de la fitxa pot ser molt divers, però ha d’incloure necessàriament la
següent informació:

• Nom de l’activitat

• Durada de l’activitat

• Nombre de sessions

• Persones destinatàries

• Objectius específics

• Descripció i desenvolupament

• Tasques ordenades en el temps i distribuïdes entre les persones responsables
(El cronograma és una eina útil per sistematitzar tota aquesta informació.)

• Recursos necessaris

• Adaptacions necessàries

• Avaluació

Vegeu un exemple de fitxa d’activitat disponible, on es concreta tot allò necessari
per planificar i implementar una activitat d’esports adaptats que es du a terme en
una associació de persones amb dany cerebral adquirit:
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https://dokuwiki.ioc.cat/lib/exe/fetch.php?media=fp:apd:m04:u5:a2:
fitxa_activitat.pdf

A més de la fitxa d’activitat, es poden crear altres tipus de fitxes com una fitxa
de programació del material, per tal d’ajudar a organitzar i preparar tot allò
necessari per dur a terme l’activitat. Vegeu la següent fitxa:

https://dokuwiki.ioc.cat/lib/exe/fetch.php?media=fp:apd:m04:u5:a2:
fitxa_programacio_material.pdf

Un cop finalitzada l’activitat, s’ha de demanar a les persones assistents que
emplenin un breu full de valoració que permet tenir cada dia una retroalimentació
que faciliti l’avaluació processal i permeti conèixer els aspectes a millorar. Vegeu
a un exemple d’un full de valoració del cinefòrum.

https://dokuwiki.ioc.cat/lib/exe/fetch.php?media=fp:apd:m04:u5:a2:
full_valoracio_activitat.pdf

2.4.1 Avaluació de les activitats

Amb l’avaluació de les activitats s’obtenen dades per decidir si aquestes tenen
les qualitats necessàries i com estan relacionades amb els altres elements. En
l’avaluació cal tenir en compte els següents aspectes:

• Avaluació dels objectius: valoració dels objectius en relació amb els
resultats de les activitats i la previsió feta. S’han assolit els objectius
programats?

• Idoneïtat de les activitats: valoració de les activitats en relació amb les ne-
cessitats i els continguts del col·lectiu en situació de dependència. S’ajusten
a les necessitats i els continguts?

• Avaluació del espais d’oci: valoració de l’adequació dels espaos per als
usuaris, si són accessibles i inclusius.

• Ús de materials: valoració de les característiques dels materials i si s’ajusten
a les necessitats requerides.

• Actuació del tècnic: valoració de la tasca del tècnic desenvolupada en les
activitats i si s’ajusta als requeriments previstos.
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2.4.2 Adaptació de les activitats en l’animació grupal

En l’animació grupal cal organitzar les activitats segons les característiques del
grup d’intervenció. Per aquest motiu cal tenir en compte una seguit d’aspectes:

• Dades i característiques dels individus: l’edat, el sexe, els tipus de depen-
dència, si hi ha homogeneïtat o no.

• Tipus de grup: si el grup s’ha format fa poc temps o no, si es estable o
provisional i si es formal o informal.

• Etapa de formació del grup: si els membres del grup tenen confiança, si hi
ha alguna persona que exerceixi de líder, etc.

• Relacions entre membres del grup: si son gratificants o, per al contrari, hi
ha conflictes. Si n’hi ha, cal plantejar la intervenció prèvia per resoldre’ls.

Després de l’anàlisi de les dades, tipus de grup, receptors de les activitats i
dinàmiques, cal ajustar les activitats a les característiques, per tenir en compte
les necessitats individuals i fomentar la inclusió.

Adaptacions segons el col·lectiu:

• Persones grans: espais i equipaments accessibles, eliminació de barreres
arquitectòniques, suports en matèria de comunicació i en les activitats (tipus
de materials, lletres grans en la lectura, etc.)

• Persones amb discapacitat visual: espais amplis sense obstacles, amb
elements tàctils i sonors per facilitar la comunicació. Informació escrita en
braille, etc. És recomanable fer us d’imatges i pictogrames i lletres grans.

• Persones amb discapacitat física: espais accessibles per permetre la
mobilitat dels usuaris amb cadira de rodes, els elements utilitzats també
han d’estar adaptats. Cal preveure espais de descans i llocs per seure
còmodament.

• Persones amb discapacitat intel·lectual: suports comunicatius i activitats
adaptades al seu nivell cognitiu, per facilitar l’adaptació i poder gaudir de
les activitats sense sentir frustració.

• Persones amb discapacitat auditiva: ajudes amb elements que facilitin la
comunicació visual i sistemes augmentatius.
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El tècnic ha de tenir en compte les següents indicacions a l’hora de dirigir-se
al grup de persones amb dependència:

• Donar indicacions clares i breus.

• Vocalitzar i parlar a un ritme adequat per facilitar que la gent ho
entengui.

• Posar-se de cara al grup per tal que tothom pugui veure’l i escoltar bé
i no donar l’esquena a ningú.

• Fer servir recursos i suports adequats segons el públic i les
seves necessitats: persones cegues, amb deficiència auditiva, amb
discapacitat intel·lectual, etc.

Manteniment dels espais

En tot espai on es duguin a terme activitats i dinàmiques grupals amb persones en
situació de dependència cal prestar especial atenció en els riscos que pot comportar
la manca d’ordre i neteja. Els aspectes relacionats amb mobiliari, ordre i
organització de l’espai són especialment sensibles perquè poden comprometre
la integritat personal.

Cal assegurar abans d’iniciar una activitat la seguretat dels usuaris en aspectes
com els següents:

• Caigudes, ensopegades, relliscades o cops per objectes que no estan a
lloc, cablejat elèctric en zones de pas, sòls humits, vessament de líquids,
aliments...

• Cops contra calaixos, portes d’armaris oberts o altres objectes apilats,
equips de trasllat com cadires de rodes o llits que no estiguin ben situats.

• Possibilitat de caiguda d’objectes durant la manipulació o l’emmagatzemat-
ge.

Les mesures preventives que cal adoptar per evitar-los són:

• En les dinàmiques grupals on calen desplaçaments per arribar a la sala, cal
assegurar que no hi hagi cap obstacle en els accessos, mantenint les zones
de pas i els passadissos nets i lliures d’objectes, de la mateixa manera les
sortides d’emergència o vies d’evacuació així com els vidres senyalitzats
per no patir cops.

• Cal donar visibilitat als extintors.

• Ha d’haver-hi llocs establerts i coneguts per als residents dels equips de
maneig de trasllat com les grues, llits o cadires de rodes.
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• Si alguna activitat requereix embenar els ulls o tapar les oïdes, cal extremar
les mesures de seguretat.

• Tenir els materials necessaris disponibles i no haver-los de baixar de
prestatgeries o manipular armaris, no sobrecarregar prestatgeries ni zones
d’emmagatzematge. Procurar que els materials no sobresurtin i col·locar
els objectes més pesats a les parts inferiors.

• En finalitzar l’activitat, tornar el material a lloc. Per això les activitats dutes
a terme amb les persones amb situació de dependència han de dissenyar-
se sense necessitar un excés de materials, sinó que han de ser necessaris i
senzills.

• Si es fa servir algun objecte per llançar, ha de ser molt lleuger i que no pugui
fer cap mal. Exemple: un cabdell de llana.

• Evitar materials punxeguts (tisores, xinxetes, agulles...)

Com a criteris generals d´accessibilitat en el disseny d’activitats, cal tenir en
compte quatre grups:

• Deambulació: afecta els entorns i situacions en relació amb els accessos,
amplades de pas, amplades de gir, obstacles, desnivells, rampes, escales i
ascensors.

• Aprehensió: es refereix a la disposició de l’entorn per poder-lo manipular.
S´estableix a tres nivells: manual, visual i auditiu.

• Localització: es refereix a saber en cada moment on es troba l’usuari i on
pot trobar la informació necessària per trobar quelcom.

• Comunicació: afecta les senyalitzacions i els cartells o altres mètodes
auditius o per altres canals de donar informació.

2.5 Dinàmiques de grup

Hi ha un ampli ventall de dinàmiques de grup segons el que es vol treballar i
les característiques dels destinataris en la dependència. Cal realitzar una selecció
acurada del tipus de dinàmica en relació amb l’adequació a les necessitats de totes
les persones que integren el grup, assegurant que tothom hi pugui participar amb
les mateixes oportunitats.

Segons l’objectiu a aconseguir destaquen les següents:

Taula 2.6. Tipus de dinàmiques de grups i finalitats

Tipus Finalitat

Dinàmiques de
presentació

Facilitar el contacte i la interacció inicial entre els membres del grup, trencar el
gel i presentar tothom amb l’objectiu de crear un clima emocional positiu, relaxat
i agradable que possibiliti l’establiment posterior de lligams.
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Taula 2.6 (continuació)

Tipus Finalitat

Dinàmiques de
coneixement i confiança

Facilitar l’augment gradual del grau de coneixement de les persones que
integren el grup, descobrir més aspectes de les seves vides i augmentar el
coneixement i interès entre ells amb l’objectiu de generar espais d’interacció i
afavorir el diàleg i la relació de confiança mútua.

Dinàmiques de
comunicació

Buscar la millora de la comunicació verbal i no verbal, l’expressió de sentiments,
l’escolta activa i la desinhibició, millorant les habilitats socials.

Dinàmiques de cooperació Focalitzar el treball participatiu, en equip envers el treball competitiu.
Desenvolupar la capacitat de compartir, el benefici mutu i el sentiment de
pertinença, generant llaços relacionals.

Dinàmiques de resolució
de conflictes

Resoldre els conflictes de manera cooperativa i creativa a través de l’empatia i
la comunicació. Poden ser conflictes reals o imaginaris.

Dinàmiques d’afirmació Desenvolupar l’autoestima de cada persona i el seu reconeixement en el grup.
Millorar l’autodeterminació i aspectes personals com l’augment de la cohesió
grupal.

Les dinàmiques de grup on es realitzen les intervencions es formen en grups de
persones amb i sense dependència amb els següents objectius:

• Compartir objectius i finalitats comunes basades en la igualtat.

• Afavorir les relacions socials basades en aspectes com el mutu interès, la
comprensió i el respecte.

• Desenvolupar el sentiment de pertinença al grup.

• Desenvolupar el sentit de competència personal, autoestima i autodetermi-
nació.

• Promoure les habilitats comunicatives, el compromís social i les habilitats
socials.

Vegeu tot un seguit de dinàmiques pensades segons la finalitat:

Dinàmica de presentació: El cabdell de llana

Objectius: Conèixer el nom dels integrants del grup. Trencar el gel. Crear un clima distès.

Durada: 10 minuts

Material: cabdell de llana

Desenvolupament: els participants es col·loquen en disposició en rotllana. El dinamitzador
del grup, amb el cabdell de llana a la mà, anomena el seu nom i afegeix una dada
personal (exemple: “soc la Sandra i tinc 46 anys”). Agafa l’extrem del fil de llana i passa
el cabdell a una altra persona del grup escollida a l’atzar. La persona que rep el cabdell
repeteix l’acció anomenant el seu nom i afegint alguna altra dada, passant o llençant de
nou el cabdell a la següent. Es repeteix aquesta acció fins que s’hagin presentat tots els
participants. El dinamitzador focalitza l’atenció en l’entramat de llana que s’ha format entre
tots, reflexionant sobre la importància de cada individu i com l’aportació conjunta crea una
estructura de suport forta i única. Es desfà l’entramat de llana a partir de l’última persona
en presentar-se, que té el cabdell i el retorna a la persona anterior anomenant-la pel seu
nom. D’aquesta manera es desfà l’entramat de llana i es refà el cabdell recordant el nom
de tots els integrants.

Avaluació: Com t’has sentit? Quina sensació has experimentat? Has tingut vergonya?
Quines coses has après dels companys?
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Dinàmica de coneixement: Troba algú que...

Objectius: Afavorir el coneixement mutu. Potenciar l’autoestima. Crear un clima de
confiança grupal.

Durada: 20 minuts aproximadament

Materials: full de preguntes

Desenvolupament: Es reparteix un full de preguntes a cada participant. Les persones
interaccionen entre si buscant aquelles que compleixen els ítems del full. Pretén motivar
la interacció. El dinamitzador ha d’aprofitar aquelles coses rellevants del que coneix dels
integrants del grup i que els fan especials per emfatitzar les fortaleses per generar el llistat
de preguntes. La dinàmica acaba quan tots els participants han pogut omplir el full de
respostes. Es comparteixen els resultats i es comenten els aspectes més atraients.

Exemples: Troba algú que...

• No li agrada el futbol

• És d’una ciutat diferent a la teva.

• Li agrada cuinar.

• Té la teva edat.

• Té 3 germans/es.

• Li agrada ballar.

• Ha viscut a un altre país.

• És del mateix horòscop que tu.

• La seva mare es diu com la teva.

• Heu llegit un mateix llibre.

• No li agrada la platja.

• Toca un instrument musical.

• No li agrada la xocolata.

• Té el teu color d’ulls.

Avaluació: Quines dificultats has trobat? Com t’has sentit al llarg de la dinàmica? t’ha
agradat?

Dinàmica de comunicació: El que dius que han dit

Objectius: Afavorir comunicació, l’escolta activa i l’empatia. Detectar les dificultats de la
transmissió de la informació.

Durada:30 minuts

Materials: Sala

Desenvolupament: El dinamitzador demana sis voluntaris perquè surtin fora de la sala. El
dinamitzador explica una història breu a la sala amb la resta de participants. A continuació,
entra una persona i la primera li explica la història. Aquesta ha d’explicar la mateixa història
a la següent, i després n’entra una altra, i així successivament fins que s’hagi explicat la
història a totes les persones de fora de la sala. La darrera persona ha d’explicar de nou al
gran grup tota la història. El gran grup, que ha estat expectant, comenta i s’analitzen els
canvis que s’han anat produint en el traspàs d’informació d’una a una altra.
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Avaluació: Com t’has sentit? Quina sensació has experimentat? Has tingut vergonya?
Quines coses has après dels teus companys?

Dinàmica de cooperació: Viatge en globus

Objectius: Fomentar el treball en equip. Promoure el diàleg i debat. Afavorir la
comunicació.

Durada 30 minuts

Materials: una sala

Desenvolupament: El dinamitzador distribueix papers amb el rol de cada participant i
llegeix el següent text: “Una ciutat va escollir X persones destacades de la seva comunitat
per fer un viatge en globus i conèixer altres indrets propers i llunyans on poder expandir-se
i obtenir recursos, perquè al lloc on vivien l’existència de recursos s’estava esgotant. Les
persones convidades al viatge van ser...” Es genera una llista on apareixen els diversos
rols (ha d’haver-hi tants rols com participants al grup).

• Metge

• Escriptor

• Cuiner

• Caçador

• Esportista

• Informàtic

• Polític

• Fuster

• Periodista

• Dentista

Es reparteix una targeta a cada participant amb l’etiqueta del rol que li correspon. El
dinamitzador continua llegint: “De sobte el globus es troba sota una turmenta, perd alçada
i es troben sobre l’oceà Àrtic. Han de decidir entre tots qui ha de saltar i sacrificar-se per
poder seguir enlairats.” Cada persona, segons el seu rol, ha de donar els seus arguments
per continuar en el globus i convèncer la resta que és important per la comunitat. Cada
integrant disposa d’un minut de temps per argumentar. Finalment per consens es tria qui es
llença al mar. Es procedeix de la mateixa manera fins que només quedin dos participants
“salvats”. A cada ronda han de trobar nous arguments sense poder-ne repetir cap dels
anteriors.

Avaluació: Com s’ha pres la decisió sobre quina estratègia seguiríeu? Com us heu posat
d’acord? Com s’ha desenvolupat el treball en equip? Quin paper ha tingut cadascú?

Dinàmica de resolució de conflictes: Joc de rol

Objectius: Estimular la creativitat i la comunicació per resoldre conflictes. Potenciar
l’empatia, facilitar consens, afavorir la capacitat resolutiva.

Durada: 30 minuts

Materials: una sala, fulls, bolígraf

Desenvolupament: El dinamitzador ha de fer de mediadora i demanar diàleg als
participants. Ha d’establir torns perque expliquin el conflicte expressant cadascuna de les
persones implicades els fets des del seu punt de vista i de la manera més objectiva possible,
i exposant com seria la solució ideal. Després d’haver explicat la situació i la possible
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resolució, dues persones del grup estableixen un joc de rol duent a terme els papers de
protagonista des de la neutralitat, donat que no són membres implicats en el problema, i
intentant posar en escena la situació que s’ha plantejat. Es dona un temps per a pensar
en possibles solucions i voluntàriament es demana la nova escenificació amb la solució
aportada. La interpretació pot donar-se tants cops com solucions es proposin. El diàleg i
l’escenificació s’observen per la resta de participants i també per les persones implicades
en el conflicte, i en conjunt arriben a diferents solucions i alternatives. El dinamitzador
pregunta al final als protagonistes si estan d’acord amb la resolució. El procés es pot
repetir varies vegades amb participants diferents.

Avaluació: Com s’han pres les decisions? Quina estratègia s’ha seguit? Han interpretat
bé els papers?

Dinàmica d’afirmació i cohesió grupal: El que m’agrada de tu

Objectius: Afavorir processos de confiança. Millorar l’autoconcepte. Cohesionar el grup
i generar sentiment de pertinença. És útil quan en un conflicte ambdues parts tenen la
intenció de resoldre el problema i es busca una solució fent participar el grup

Durada:30 minuts

Materials: Sala

Desenvolupament: els participants es col·loquen en rotllana o parelles, i han de fixar
l’atenció en la persona del costat. La instrucció es trobar un aspecte físic en l’altre que
el faci especial, diferent i que agradi a la persona que l’observa. També ha de trobar el
motiu pel qual li agrada aquell tret. Es donen uns minuts per observar-se mútuament. Cal
que es dirigeixin la mirada durant una estona. El dinamitzador inicia la ronda expressant
verbalment i dirigint la mirada a la persona del costat i dient, per exemple: “El que m’agrada
de tu són els teus ulls perquè són molt expressius”. Aquesta persona ha de respondre al
dinamitzador fent servir la mateixa construcció: “El que m’agrada de tu és... perquè...” Un
cop han participat tots els participants, es pot continuar amb una segona ronda, afegint uns
minuts per pensar en un aspecte personal del qual se senti orgullós i afegint-lo a l’aspecte
de la persona de l’altre costat de la rotllana. “El que m’agrada de tu és... perquè...” i “el que
m’agrada de mi és... perquè”. La persona del costat ha de contestar fent servir la mateixa
construcció

Avaluació: Com t’has sentit? Quina sensació has experimentat? Has tingut vergonya?
Quines coses has après dels teus companys?

2.5.1 Adaptació de les dinàmiques de grup a la dependència

Per dur a terme qualsevol dinàmica de grup el dinamitzador ha d’instruir-se per
evitar provocar efectes indesitjables i errors.

• Prestar atenció a l’ambient i el clima del grup perquè sigui distès i adequat
així com la seva predisposició per dur a terme la dinàmica. En cas de
no partir d’aquest principi, el tècnic pot ajornar l’activitat o definitivament
substituir-la.

• Conèixer bé i preparar l’estructura de la dinàmica per tenir control de les
seves possibilitats i riscos.

• Prestar atenció als aspectes de col·laboració grupal, ja que totes les dinàmi-
ques es basen en la participació.

Aspectes a tenir en compte un cop escollida la idoneïtat de la tècnica:
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• Concretar als usuaris la finalitat, la utilitat i els beneficis específics de la
dinàmica, aclarint l’orientació dels objectius i les finalitats i exposant-ne els
motius: per conèixer-se millor, per millorar la confiança entre persones...

• Explicitar en què consisteix l’activitat assegurant la comprensió de cada
pas a seguir tenint en compte les necessitats individuals del col·lectiu amb
dependència.

• Emprar un estil comunicatiu adequat a les característiques del grup amb
dependència (edat, grau de dependència...).

• Indicar el temps previst de duració de l’activitat. En persones amb depen-
dència les dinàmiques no han d’allargar-se en el temps: això permet afavorir
la focalització de l’atenció i evitar efectes de cansament o fatiga.

• Dinamitzar l’acció atenent les reaccions dels usuaris.

• Compartir els resultats entre tots els participants i extreure’n conclusions.

La implementació de les dinàmiques permet processos d’adaptació i canvis en la
mesura que augmenta l’entrenament del tècnic, però a l’inici convé tenir en compte
els següents aspectes:

• Prendre consciència del paper del dinamitzador com a guia i la correlació
positiva de la seva actuació amb la consecució de resultats.

• Seguir les instruccions i preparar adequadament la tasca per guiar-la sense
introduir innovacions.

• Prestar especial atenció als resultats, i determinar si són els que es desitjava
aconseguir.

• No forçar l’aplicació encara que estigui prevista si l’ambient no és prou
adequat o el grup no està prou receptiu. Fixar-se massa en els objectius pot
fer perdre de vista la voluntat de les persones i el seu ritme.

Tècniques de modificació de conducta per persones amb situació
dependència

En les dinàmiques es poden fer servir tècniques per afavorir aquelles conductes
desitjables i incrementar el sentit de diversió grupal en el context d’oci. Del
conjunt de tècniques de modificació de conducta existents aplicables a les diverses
activitats, cal escollir les que siguin potenciadores dels aspectes positius per poder
incrementar la sensació de benestar i la relació entre membres del grup.

Els professionals de l’atenció a persones en situació de dependència poden
treballar individualment o amb grups d’usuaris, per la qual cosa cal que cone-
guin quines són les dinàmiques més adients i adequar-les a les necessitats dels
destinataris.

En els programes per a habilitats socials algunes de les tècniques de modificació
de conducta que es poden utilitzar són:
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• Modelatge. En les dinàmiques grupals, les activitats d’oci, etc. es pot fer
servir perquè es produeix un comportament desitjable. El tècnic d’atenció
a la dependència es pot fer servir a si mateix com a model de conducta per
trencar el gel, en conductes comunicatives, habilitats socials, etc.

• Reforç positiu. Es fa servir en les activitats grupals per accentuar les
accions i valors de la persona, incentivant conductes mitjançant l’elogi en
públic que provoquin l’aplaudiment dels altres membres del grup.

• Economia de fitxes. És adequada en els seu ús positiu, perquè reforça
conductes en si mateixes. Cal tenir en compte el grau de dependència ja
que el valor de les fitxes es pot utilitzar per incentivar l’assistència a les
activitats grupals d’oci, prenent la iniciativa per interactuar dins del grup,
fent de guia o modelatge per altres membres.

• Simulació. En les dinàmiques grupals es pot fer servir aquesta tècnica
per incentivar la comprensió i l’empatia envers les diverses discapacitats
que puguin tenir certs membres del grup. Permet simular falta de visió
mitjançant una bena als ulls, la manca d’audició amb taps a les orelles, o la
mobilitat reduïda amb cadira de rodes. Permet augmentar la cohesió grupal,
el sentiment d’igualtat i de pertinença, la millora de relacions, etc. Aquesta
tècnica es pot combinar amb d’altres com l’economia de fitxes, modelatge
etc.

En les diferents activitats d’oci, i l’aplicació de la metodologia que més s’ajusti
en cada cas, els usuaris tenen l’oportunitat de conèixer nous models conductuals
i adquirir noves conductes a través del reforç i la repetició fins que s’instaurin.
Aquest nou repertori es pot generalitzar a la resta de les activitats de la vida
quotidiana.

Tenint present el context de l’oci i el temps, el tècnic ha de seguir els passos per a
l’aplicació de les tècniques de modificació de conducta:

1. Seleccionar les conductes a modificar.

2. Recopilar la informació en el funcionament del grup.

3. Identificar com es pot reforçar la conducta.

4. Executar la intervenció.

5. Registrar els resultats.

6. Avaluar l’adquisició de conductes.

2.6 Funcions del tècnic en les intervencions en oci i temps lliure

El tècnic d’oci en persones en situació de dependència ha de conèixer les neces-
sitats i característiques especials dels participants, posseir habilitats personals i
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conèixer tècniques concretes per desenvolupar les tasques relacionades amb la
intervenció en oci.

Algunes de les competències en el camp de l’oci són:

• Col·laboració en la realització de programes i activitats d’oci.

• Acompanyament de persones en el desenvolupament del seu pla personal
d’oci.

Les competències del perfil professional es poden classificar en:

• Competències tècniques. Coneixements sobre la dependència, planificació
d’activitats centrades en les necessitats de les persones, suport conductual
positiu, experiència en oci, cultura, esports.

• Competències socials Treball en equip, habilitats comunicatives, assertivi-
tat i facilitat d’expressió, empatia, creativitat.

• Competències personals Responsabilitat, respecte, amabilitat, sociabilitat
i compromís, confidencialitat.

2.6.1 Dinamització d’activitats en oci i temps lliure

El tècnic d’atenció a persones en situació de dependència pot participar de moltes
maneres en les activitats d’oci i temps lliure, però principalment les tasques que
realitza se centren en la dinamització de les activitats i en l’acompanyament dels
usuaris. La importància del paper del professional en l’atenció a persones en
situació de dependència com a dinamitzador de grups recau a tenir en compte
aspectes de l’acompanyament dels usuaris per fer possible la dinamització grupal
de les activitats d’oci.

Aspectes que cal tenir especialment en compte són:

• La tendència de les persones amb dependència a trobar-se estancades en
les rutines a causa de les barreres i limitacions per avançar en els seus
objectius personals. Aquest estat pot abocar les persones un baix estat
anímic, manca d’activitat en el temps lliure i excés de temps per pensar i
magnificar aspectes negatius.

• La manca d’iniciativa per implicar-se en activitats.

• La manca de capacitat organitzativa per gestionar el seu temps lliure.

• Les barreres comunicatives entre integrants i dificultats per establir relaci-
ons.

Per impulsar els usuaris cap a la normalització i la integració al grup i afavorir-ne
el funcionament, el tècnic ha d’atendre aquests aspectes a través del treball:
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• Iniciativa

• Autonomia

• Desenvolupament d’habilitats socials

• Respecte de la voluntat de la persona usuària

Els objectius per a la dinamització de grups són els següents:

• Promoure la participació activa de les persones usuàries. Per animar a la
participació és clau fomentar la motivació de les persones integrants; per
la qual cosa serà molt útil conèixer de manera prèvia les seves necessitats i
interessos.

• Incentivar el diàleg, la confiança, la comunicació i la cohesió grupals.

• Orientar i acompanyar els integrants en els processos de resolució de
conflictes. Cal conèixer quina és la situació del grup i implementar les
tècniques i dinàmiques més adequades per tal que el grup reflexioni i sigui
capaç d’identificar el conflicte existent i mitjançant el diàleg respectuós
arribi a un consens de com encarar-ho i solucionar-ho.

• Acompanyar els integrants en la realització de les activitats.

• Oferir l’ajuda i els suports necessaris i adaptats a cada persona, situació i
activitat.

• Afavorir un clima grupal agradable, empàtic, assertiu, en el que les persones
participants es sentin còmodes i relaxades. Participar activament al llarg
de tot el procés de valoració i avaluació de les activitats, realitzant tasques
d’observació i registre.

Acompanyament en oci i temps lliure

Les necessitats d’acompanyament que requereix cada persona figuren dintre del
seu pla d’actuació individualitzat. Aquest pla engloba les necessitats que té, en
quines activitats necessita acompanyament i quin o quins professionals han de fer-
se’n càrrec.

Les tasques d’acompanyament poden ser molt diverses, de caire individual o de
caire grupal. Vegeu un llistat de les tasques d’acompanyament més habituals a
partir del tipus de suport individual segons el grau d’autonomia de les persones
usuàries:

• Intermitent: és un tipus de suport episòdic, que s’esdevé quan es necessari.
Es tracta de donar suport de curta duració en moments vitals determinats
i en la intensitat que requereixi la persona usuària. Pot ser d’alta o baixa
intensitat i requerir més d’un professional.

• Limitat: es duu a terme durant un període limitat de temps, de forma
intensiva i constant durant aquest període.
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• Extens: es caracteritza per ser regular (per exemple, a diari), en algun
entorn i sense limitació temporal.

• Generalitzat: és un suport consistent en el temps i d´elevada intensitat,
proporcionat en diversos entorns. Pot necessitar diversos professionals.

Aquesta classificació ofereix informació al professional per al tipus d’intervenció
que ha de dur a terme:

• Trasllats i desplaçaments

– Quan l’activitat es realitza fora de la residència habitual cal acompa-
nyar la persona perquè pugui arribar tranquil·la, còmoda i segura al
lloc on es du terme l’activitat.

– Durant la realització d’una activitat a l’aire lliure, visites culturals,
excursions o exposicions, per ajudar la persona a desplaçar-se de forma
segura cal actuar com el seu suport físic.

• Cerca, orientació i informació del ventall de recursos i activitats de lleure i
oci existents adaptats als interessos i necessitats.

– Cal informar també sobre els accessos i ajudar-lo.

• Contactes i visites als recursos existents per conèixer-los de primera mà.

– La persona usuària pot triar els recursos que prefereix i els que li són
més gratificants i adients.

• Transcurs de les activitats d’oci i temps lliure, si la persona ho necessita.

• Suport a la persona per facilitar l’adaptació al recurs triat i al grup al que
s’ha incorporat. Hi ha vegades que les persones en situació de dependència
poden sentir-se insegures al principi quan arriben a un recurs nou on no
coneixen ningú. Tenir una persona de confiança al costat (en aquest cas, el
tècnic d’atenció a persones en situació de dependència) pot ajudar a sentir-se
a gust i segur i, per tant, a integrar-se.
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Alguns aspectes clau que cal tenir en compte a l’hora d’acompanyar a una
persona en situació de dependència són:

• Respecte de la voluntat en les seves preferències i decisions.

• En la transmissió d’informació, ser fidel al sentit de les paraules i no
reinterpretar ni esbiaixar les predileccions.

• Saber preveure les limitacions.

• Atendre les necessitats.

• Orientar i ajudar en l’elecció d’activitats.

• Acompanyar durant la realització d’activitats d’oci emprant els suports
i recursos necessaris adequats per a cada persona

• Resoldre les problemàtiques que puguin sorgir al llarg de tot el procés,
afavorint que puguin gaudir de l’oci de forma plena i gratificant.
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3. Desenvolupament de recursos lúdics en les persones en situació
de dependència

En els recursos d’oci per a persones en situació de dependència cal crear i desen-
volupar un entorn inclusiu, adaptant els recursos lúdics per fomentar l’equiparació
d’oportunitats i la participació d’aquest col·lectiu, tant en espais individuals com
grupals.

Els recursos lúdics proporcionen estímuls i espais d’entrenament que incideixen i
milloren diversos aspectes de les persones, aportant nombrosos beneficis.

Destaquen els següents aspectes de millora:

• En l’àrea personal, millora de les habilitats motores i de coordinació, les
habilitats cognitives i l’àrea perceptiva i sensorial.

• En l’àrea social, oferta d’oportunitats per millorar les habilitats socials i les
relacions interpersonals ja que a través del joc i els seus objectius la persona
busca recursos i mecanismes per ajustar la conducta social més adequada a
cada situació.

• En l’àrea comunicativa, millora de la fluïdesa i l’expressió.

• En l’àrea de la gestió emocional, generació d’oportunitats per a la desinhi-
bició, la presa de decisions i la gestió de conflictes.

• Font d’oportunitats per descobrir noves habilitats.

• Joc com a context per excel·lència per generar aprenentatges i descobrir
noves destreses personals.

3.1 Adequació d’espais i recursos

Els espais d’oci són un dels factors a tenir en compte alhora d’adaptar els
recursos de lleure en la dependència, ja que influeixen en la percepció subjectiva
de benestar, juguen un paper important a nivell cognitiu i emocional i són un
indicador de la qualitat de vida ja que poden facilitar l’autonomia personal i social.
S’ha d’adequar l’ambient per ajustar-lo a les característiques i necessitats dels
usuaris.

La funció del tècnic de la intervenció en l’oci és adequar els espais, modificar els
elements pertinents per desenvolupar els recursos i les activitats relacionades amb
l’oci i fer-los més accessibles, segurs, agradables, motivants i personalitzats.

Els elements principals en què s’ha d’intervenir són:
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• Condicions ambientals: valorar la necessitat de llum, aspectes acústics o
temperatura de la sala per a la realització de jocs, dinàmiques o altres
activitats.

• Decoració: la decoració dels espais en el context de l’oci és una eina
en si per a la intervenció, ja que els usuaris poden realitzar aquestes
tasques tant en el dia a dia, per anunciar futures activitats lúdiques, com
en festivitats i altres celebracions en les quals se sentin partícips. Això
genera sentiments de pertinença i es fomenten les relacions socials, esdevé
una tasca dinamitzadora i motivant.

• Accessibilitat: s’intervé en els elements que poden dificultar els accessos
en general i les zones d’oci en particular, adoptant les mesures de seguretat
sobretot quan es facin activitats que puguin generar desplaçaments o major
interacció amb altres usuaris.

A l’hora de desenvolupar recursos d’oci, cal fer les adaptacions necessàries
segons les característiques de les persones en situació de dependència amb qui
es treballa:

• Gent gran: cal tenir en compte l’autonomia en la realització de les
activitats, les seves capacitats i el seu ritme de treball. És bo utilitzar imatges
per completar la informació, tenir en compte si l’usuari utilitza un sistema
alternatiu de comunicació i escollir la informació escrita, amb lletres clares
i grans.

• Persones amb diversitat funcional física i diversitat funcional sensorial:
s’han de tenir en compte les barreres arquitectòniques en les activitats d’oci,
l’ús de productes de suport i els sistemes augmentatius i alternatius de
comunicació (SAAC). Cal centrar-se en les potencialitats per sobre de les
mancances a l’hora de buscar el tipus d’oci més adequat. Cal prestar atenció
al desplaçament, per valorar si el tipus d’oci és adequat. Les habilitats de
manipulació i de comunicació són importants per valorar els tipus de jocs i
recursos.

• Persones amb diversitat funcional visual: cal tenir en compte l’entorn,
que ha d’estar lliure i ordenat; el mobiliari i la intensitat de la il·luminació
així com els colors dels objectes. S’ha de diferenciar si es tracta de ceguesa
total o parcial a l’hora d’escollir les activitats més adients. Cal potenciar
el sistema de comunicació i els productes de suport que cada usuari utilitzi
(Braille, pictogrames, text engrandit...)i verificar que els recursos d’oci ho
tinguin en compte. Els jocs amb objectes s’han de descriure amb major o
menor grau de detall segons el tipus de diversitat funcional visual.

• Persones amb diversitat funcional auditiva: pren importància expressar-
se amb claredat, la correcta vocalització en la comunicació verbal en
el desenvolupament de recursos lúdics fora de la institució, a l’hora de
donar instruccions per als jocs, etc. Cal tenir en compte els suports de la
comunicació, com els audiòfons, en el desenvolupament de les activitats
d’oci i parlar de cara a l’usuari, assegurant que pot veure els llavis. Els
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missatges escrits o les imatges són un bon suport per a la comunicació en
tots els recursos d’oci.

• Persones amb diversitat funcional intel·lectual: s’han de desenvolupar
recursos d’oci amb instruccions clares i simples. El tipus d’oci ha d’estar
adaptat a les capacitats cognitives. Si s’han de dissenyar tasques, han de ser
molt senzilles, dividides en parts per evitar el cansament i assegurant la seva
comprensió. Mitjançant el joc i diferents recursos d’oci, es poden utilitzar
tècniques de modelatge per facilitar l’aprenentatge i la mecanització, així
com escollir aquells que permeten desenvolupar habilitats cognitives.

Els sistemes augmentatius i alternatius de comunicació són formes
d’expressió diferents al llenguatge parlat. Tenen com a objectiu augmentar
(augmentatius) i/o compensar (alternatius) les dificultats de comunicació i
llenguatge. Els més freqüents són la llengua de signes i els pictogrames.

Els sistemes pictogràfics s’empren també amb persones que no estan alfabetit-
zades, ja sigui per l’edat o per la discapacitat o tipus de dependència. El seu
avantatge és que permeten des d’un nivell de comunicació molt bàsic fins a una
comunicació avançada. Els més utilitzats són el sistema sistema pictogràfic de
comunicació (SPC) i el sistema ARASAAC (www.arasaac.org).

A l’hora d’escollir els recursos més adients associats a la vellesa un factor a tenir
en compte és el manteniment de les capacitats cognitives de la persona en situació
de dependència, atès que es van deteriorant a mida que avança l’edat.

A :taula 3.1 s’adjunta un llistat de recursos d’oci relacionats amb l’estat cognitiu
de les persones en situació de dependència. Observeu que el ventall de recursos
d’actuació en l’oci va minvant a mida que el deteriorament cognitiu va augmentant,
i el paper del tècnic és crucial en l’adaptació creativa dels recursos i la motivació
dels usuaris.

Taula 3.1. Recursos i estat cognitiu

Estat cognitiu normal Deteriorament cognitiu Demència lleu Demència moderada Demència severa

Estimulació cognitiva,
lectura de diaris, jocs de
taula, exercici físic,
activitats al aire lliure,
manualitats,
psicomotricitat, formació
universitària, habilitats
socials, clubs de lectura,
etc

Lectura de diaris,
estimulació cognitiva,
gimnàstica de la memòria,
grups de conversa,
gimnàstica
dirigida,psicomotricitat

exercicis per la
memòria,ludoteràpia,
psicomotricitat, petites
sortides

Entrenament de la
memòria, ludoteràpia,
psicomotricitat

Suport en totes les
activitats de la vida diària,
l’oci queda en un pla
residual
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“No deixem de jugar perquè
envellim, envellim perquè

deixem de jugar.”
George Bernard Shaw

3.2 Jocs

Tot i que el joc se sol associar principalment amb l’etapa de la infantesa, jugar és
una necessitat present al llarg de tota la vida i permet relacionar-se amb els altres
i l’entorn, motivar-se, evadir-se dels problemes i les preocupacions i aprendre al
mateix temps que es gaudeix.

Els jocs permeten realitzar aprenentatges fonamentals:

• Coordinació motora

• Desenvolupament cognitiu

• Relacions interpersonals

• Gestió emocional

• Llenguatge

Els jocs tenen una finalitat educativa, terapèutica i estimuladora. Permeten a la
persona expressar els seus sentiments i alliberar tensions per recuperar l’equilibri
emocional i, a més, estimulen l’esperit de resiliència i de superació personal
enfront els reptes.

Jugar és una forma de relaxar-se, ajuda a posar la imaginació en moviment i a
socialitzar. Igual que amb els infants, manté els adults actius i creatius. En cada
etapa vital les formes de jugar poden ser diferents, però sempre són interessants,
motivadores per a la persona. El joc per a la gent gran i les persones amb
dependència, és igualment important i imprescindible per a la seva salut física
i mental. Recorda que el jugar no té edat.

Els beneficis que aporta el joc a la salut mental i física de la gent en situació
de dependència són:

• Redueix els sentiments de soledat.

• Millora l’estat d’ànim i la motivació interna.

• Augmenta l’autoeficàcia social percebuda.

• Millora les habilitats comunicatives i cognitives.

• Potencia la percepció sensorial.

• Incrementa l’autoestima.

• Millora el manteniment d’hàbits saludables.

• Facilita l’adaptació a l’entorn i a les circumstàncies vitals actuals.
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Els productes de suport
per a l’oci disposen d’un
codi de classificació definit
per la norma ISO
9999:2016. Per consultar
els productes de suport
disponibles vegeu
l’apartat “Annexos”.

3.2.1 Productes de suport

Els productes de suport per a l’oci i l’esbarjo (ISO 30) són dispositius que
permeten participar en jocs, realitzar esports o aficions i altres activitats lúdiques
i de lleure. La majoria d’aquestes activitats es fan amb altres persones o potencien
la interacció i convivència amb els altres.

Els productes de suport més destacats són els següents:

• Jugar (ISO 30.03). Productes que permeten a les persones participar en jocs
amb regles o en jocs sense estructura ni organització i en el joc espontani:
joguines, equips per a àrees de jocs i jocs.

• Practicar esport (ISO 30.09). Dispositius per ajudar les persones a participar
en jocs competitius organitzats de manera formal o informal o en proves
esportives, individualment o en grup: productes de suport per navegar, per
practicar esgrima, per a jocs d’equip, per a bitlles, per a tir amb arc, per a
jocs de pilota, per a jocs de raqueta, armes de foc, etc.

• Tocar un instrument musical i compondre música (ISO 30.12). Dispositius
per ajudar les persones a tocar, llegir i compondre música. Productes de
suport per a l’entrenament/aprenentatge de la llengua parlada: instruments
adaptats i diferents tipus de sensors.

• Realitzar fotografies, pel·lícules o vídeos (ISO 30.15). Dispositius per
ajudar les persones a prendre i processar fotografies o fer pel·lícules o
vídeos. Gravadors i reproductors de vídeo: eines de suport per realitzar
fotos, vídeos, etc.

• Fer treballs o productes manuals, peces d’artesania, etc. (ISO 30.18).
Productes per ajudar les persones a crear art i artesania: eines de suport
per a treballar amb tèxtils, metall, fusta, etc.

• Caçar i pescar (ISO 30.24).

• Anar a acampar o amb caravana (ISO 30.27). Productes de suport per ajudar
les persones per acampar en exteriors o viatjar en una caravana o un altre
vehicle d’esbarjo.

• Tenir cura d’animals domèstics (ISO 30.34). Productes que permeten
l’alimentació, neteja i altres cures d’animals de companyia i bestiar.

3.2.2 Tria i planificació

Abans d’escollir un joc els professionals de l’atenció a persones en situació de
dependència han d’analitzar l’oferta existent i saber triar els més adequats per als
seus usuaris.
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Cal planificar els jocs i organitzar-los. S’han d’escollir els jocs més adients per a
cada usuari, atenent a les seves capacitats personals. Els aspectes a tenir presents
són:

• Finalitat que es vol aconseguir.

• Aspectes que es volen treballar.

• Persones en situació de dependència a qui va dirigit, així com necessitats i
característiques.

La guia AIJU ha dissenyat uns pictogrames que figuren a les caixes dels jocs
i mostren la informació més útil i important a tenir en compte com els tipus
de joguina (figura 3.1), la durada, les edats i els aspectes relacionats amb
l’accessibilitat a diversos tipus de discapacitats (figura 3.2).

Figura 3.1. Simbologia dels tipus de jocs i joguines

Font: Guía AIJU 3.0 Juego y juguete 2019/2020

Per adequar i adaptar els jocs a les persones en situació de dependència amb les
quals es treballa cal analitzar:

• L’entorn o espai: ha de ser adequat a la finalitat del joc.

• La seguretat dels participants: cal tenir en compte el tipus de joc i les
possibles barreres.

• El confort i benestar dels participants: els aspectes externs que puguin
influir negativament o positivament.

• Les tasques requerides: han de ser adequades a tots els usuaris.

• L’eficàcia del joc: la capacitat que té el joc per aconseguir l’efecte desitjat.

• L’eficiència del joc: la capacitat d’aconseguir un efecte o objectiu amb el
mínim temps o esforç possible.

• La funció i la finalitat: ha de ser adequada al col·lectiu al qual va dirigit.

• La complexitat de les instruccions i regles del joc.
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Figura 3.2. Aspectes a tenir en compte per escollir joguines

Font: Guía AIJU 3.0 Juego y juguete 2019/2020

Un recurs útil per facilitar la comprensió de les regles del joc i les instruccions és
emprar pictogrames. A la web del Portal aragonès de la comunicació augmentati-
va i alternativa (ARASAAC) podeu trobar molts materials adaptats i exemples de
jocs explicats a través de pictogrames, com el joc del mocador: bit.ly/2EcHzWZ

3.2.3 Tipus de jocs

Els tipus de joc són molt variats. L’important és escollir i adaptar, si és necessari,
els jocs que condueixin als objectius i les necessitats sobre les quals es vol
intervenir:
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• Jocs sensorials: són els que permeten estimular els sentits, ja sigui la vista,
la oïda, l’olfacte, el gust, el tacte, el sentit d’equilibri o el propioceptiu (sentit
d’on és cada part del propi cos en relació amb la resta del cos).

• Jocs psicomotrius: permeten desenvolupar hàbits, habilitats i capacitats
motrius com caminar, còrrer, saltar, llençar, capturar, equilibri, reptar, fle-
xibilitat, rapidesa, o resistència. A més, també permeten treballar aspectes
com el valor, la perseverança, l’ajuda mútua o la disciplina.

• Jocs cognitius: ajuden a millorar les capacitats cognitives com el llenguatge,
la memòria o l’atenció. Poden incloure activitats que impliquin la lectura i
escriptura, el càlcul numèric, l’orientació, el reconeixement de so i música,
les imatges, els objectes i les formes a través del tacte, el llenguatge,
l’atenció-concentració, la còpia de dibuixos o la realització de manualitats.

• Jocs socials: la seva finalitat és la interacció dels participants, facilitar que
puguin arribar a acords, establir normes, i treballar el respecte mutu.

• Jocs afectius i emocionals: afavoreixen la relació afectiva entre les persones.
Mitjançant aquest tipus de joc s’expressen sentiments, emocions i sensaci-
ons viscudes pel grup. Poden ser orals, escrits, gràfics, etc.

• Jocs tradicionals: es transmeten de generació en generació, poden ser
específics d’una cultura o lloc determinat. Exemples: carreres de sacs, cuit
i amagar, el gat i el ratolí, la gallineta cega, etc.

• Jocs TIC: són jocs de noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Poden servir per fomentar el contacte de les persones en situació de
dependència amb els ordinadors i dispositius electrònics, digitals i virtuals.

Jocs en línia

Els jocs en línia afavoreixen que les persones en situació de dependència es motivin en
l’ús de les noves tecnologies al mateix temps que aprenen i es diverteixen. Accediu a un
ampli ventall de recursos en línia com jocs de formes i figures, dibuixos per pintar en línia,
joc de memòria, mots creuats, puzles, diferències, sopes de lletres, etc. a: bit.ly/3kttvIi.

Tots aquests jocs es poden adaptar als usuaris segons les necessitats i els interessos.

Els jocs de taula es poden utilitzar per treballar l’atenció, la concentració i la
memòria tant dins de l’àmbit de les institucions com en l’àmbit privat. No
existeixen dades concloents dels beneficis a nivell cognitiu, però si més no
serveixen per passar una bona estona.

• Jocs de taula per a la concentració i el reconeixement: trencaclosques i altres

• Jocs de taula per exercitar les capacitats cognitives: parelles de cartes,
escacs, dames, etc.

• Jocs de taula per reforçar la sociabilitat: bingo, parxis, jocs de cartes,
dòmino, etc.

Existeix una àmplia diversitat d’altres jocs i activitats que, adaptats a les
necessitats dels usuaris, poden incidir en el manteniment i la millora d’alguns
aspectes personals.
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• Jocs de mobilitat articular i muscular a baix nivell d’intensitat: petanca,
bitlles, etc.

• Jocs per millorar l’àrea lingüística: paraules encadenades, organització de
xerrades, tertúlies,

etc.

Exemple de joc sensorial de l’olfacte: Olora-ho

En aquest joc es preparen recipients amb diferents continguts prèviament planificats per
posar a prova els participants. Es pot fer de manera temàtica, amb fruites, verdures, líquids,
especies o qualsevol cosa que ens passi passi pel cap.

El funcionament consisteix que els participants s’embenin els ulls i endevinin de què fa olor
un recipient determinat.

Exemple de joc sensorial de l’oïda: Qui està parlant?

Aquest joc és molt senzill. Es tracta que els participants s’embenin els ulls i endevinin qui
és la persona que parla amb tan sols una paraula o frase. Aquest joc permet aguditzar el
sentit de l’oïda.

Exemple de joc sensorial de l’oïda (i la memòria): Quin grup és?

En aquest joc es prepara una llista de reproducció amb un seguit de cançons coetànies a
l’edat dels participants. El tipus de concurs pot tenir moltes variants.

Una opció és posar uns 5-10 segons de cada cançó i posar 10 cançons. L’usuari que
n’encerta més és el vencedor.

Exemple de joc sensorial de vista:La fotografia

Tots els participants menys un es col·loquen preparats perquè els facin una fotografia
mentre un dels participants observa tots els altres. Llavors es gira d’esquena i mentrestant
un participant s’amaga. El participant observador ha de reconèixer qui falta. Si ho encerta,
s’intercanvien les funcions.

També es pot jugar canviant la posició dels components de la foto. Aquest joc és idoni per
jugar amb persones en situació de dependència, ja que permet adaptacions múltiples de
forma fàcil i sense haver d’incloure materials de cap tipus. Exercita la memòria.

Els beneficis dels jocs de cartes per a la gent gran: El bridge

Els investigadors van descobrir que els jocs que representen un repte per a la ment, com el
bridge, són molt apropiats per a la gent gran, perquè brinden estimulació intel·lectual i social
de manera habitual. La complexitat del bridge el fa molt atractiu per a qui vol augmentar
la seva agudesa amb acrobàcies mentals. Un estudi realitzat a University of California a
Berkeley el 2000 va mostrar proves convincents que una àrea de el cervell que s’usa per
jugar bridge estimula el sistema immunitari. Els investigadors van suggerir que això es deu
a que els jugadores Han de fer servir la memòria, la visualització i la seqüenciació.

Font: bit.ly/3mAsHmu

Un bon recurs per a la tasca del professional és elaborar un fitxer de jocs per
cada acció que es du a terme que li permeti agrupar i sintetitzar tota la informació
de manera estructurada i sistematitzada sobre el joc. Cadascuna de les fitxes pot
incloure la següent informació:

• Títol del joc
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• Objectius

• Nombre de participants

• Edats recomanades

• Tipus de joc

• Espai

• Durada aproximada

• Materials

• Desenvolupament del joc

• Paper de l’animador o dinamitzador

• Observacions

• Adaptacions segons el col·lectiu de persones en situació de dependència

• Avaluació de l’activitat

La finalitat de la fitxa és recollir la informació rellevant de l’activitat duta a terme
perquè el tècnic reculli les dades objectives referents a com s’ha anat desenvo-
lupant l’activitat i com hi ha col·laborat cadascun dels participants. Mitjançant
l’ítem d’avaluació es revisa sí el funcionament ha estat òptim.

La ludoteràpia

Un recurs de l’oci en les persones amb dependència és l’aplicació de ludoteràpia.
La ludoteràpia són aquelles activitats organitzades basades en la realització de
jocs que es fan servir com a eina de manteniment i preservació de les capacitats
de les persones en situació de dependència i per millorar o adquirir noves
habilitats, interaccionant amb els altres i beneficiant l’estat d’ànim o els problemes
emocionals, amb la finalitat d’incidir en la millora de la seva qualitat de vida.

Els objectius de l’aplicació de la ludoteràpia són:

• Manteniment de l’activitat per afavorir els processos d’autonomia.

• Manteniment de les capacitats personals.

• Promoció dels mecanismes socials, reforçant la relació amb els altres.

• Posar èmfasi en la participació en les activitats d’oci.

• Eina per a la resolució de conflictes mitjançant els jocs de caire social.

• Informació dels usuaris mitjançant l’observació directa en la participació.
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3.2.4 Creació i adaptació de recursos lúdics

És molt freqüent que els professionals de l’atenció a persones en situació de
dependència adaptin els jocs estàndards segons les necessitats de les persones en
situació de dependència, o fins i tot que creïn ells mateixos els jocs des de zero.
Crear junts un joc pot ser una activitat lúdica, creativa i motivant per fer amb els
usuaris.

Per crear i adaptar els jocs i els materials per jugar (com per exemple les fitxes,
el tauler, els suports, les targetes o mesuradors de temps) cal tenir en compte uns
criteris genèrics:

• Evitar materials que rellisquin i que dificultin agafar-lo.

• Emprar materials que facilitin el reconeixement tàctil.

• Incloure avisadors de temps sonors i que permetin adaptar la velocitat de
resposta a les preferències dels diferents jugadors.

• Incorporar control de volum en els jocs sonors.

• Evitar l’ús de vocabulari complex que els usuaris puguin no conèixer.

• Utilitzar colors saturats que facilitin el reconeixement i la distinció de les
gammes cromàtiques.

• No fer fitxes planes o petites que siguin difícils d’agafar.

• Emprar un llenguatge fàcil i senzill per a les instruccions.

• Emprar lletres i dibuixos grans.

• Assegurar-se que hi ha un contrast adequat entre el fons de les fitxes i el
contingut per facilitar-ne la visió.

ONCE i CEAPAT

Hi ha organismes públics i privats, fundacions i/o associacions que ofereixen recursos i
orientació a professionals del camp educatiu i a famílies sobre recursos lúdics especials i
adaptats a les necessitats i característiques de les persones en situació de dependència.

Dos dels més destacats són:

• Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE): compta amb un gran nombre de recursos
i materials adaptats i específics per a persones amb problemes visuals.

• Centre Estatal d’Autonomia Personal i Ajuts Tècnics (CEAPAT): ofereix assessorament a les
famílies i professionals que ho sol·licitin.

Segons el tipus de dependència es poden seguir els següents criteris en relació
amb els materials:

• Discapacitats visuals o auditives: cal fer adaptacions amb el tacte i el so,
utilitzant materials sonors i donant-los a conèixer abans de començar el joc.
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L’objectiu d’adaptar un
recurs ha de ser sempre fer

accessible l’activitat per a
tothom, fomentar

l’autonomia de les persones
amb alguna diversitat (física,

intel·lectual o sensorial) i
que sobretot tothom s’hi

trobi a gust. A més, també
pot servir per replantejar-se

l’activitat, fer-la més
entenedora o millorar-la.

Font: bit.ly/2HbStxs

• Discapacitat física: cal evitar els materials durs i optar pels tous, les mides
han de tendir a ser grans ja que es poden agafar millor.

• Discapacitat intel·lectual: s’han d’utilitzar materials grans tenint en compte
que les possibles manipulacions que duguin a terme han de ser senzilles.

• Gent gran: depenent del tipus de dependència, cal adaptar els tipus de joc,
però sempre escoltant als usuaris i les seves preferències.

Segons el tipus de dependència, es poden seguir els següents criteris en relació
amb els espais:

• Discapacitat intel·lectual: cal evitar estímuls que puguin distreure l’atenció
dels usuaris i proporcionar espais tranquils i sense sorolls en ambients
controlats.

• Discapacitat física: cal evitar terrenys o espais amb pendents o rugositats.
S’han de tenir en compte les distàncies segons els tipus de discapacitat
física.

• Discapacitats visuals o auditives: cal prioritzar l’ordre per facilitar el record
per a les persones amb discapacitat visual, i així reduir obstacles i possibles
accidents. Cal intentar que les persones puguin reconèixer prèviament
l’espai. S’han d’evitar pendents i terrenys rugosos. Es poden crear zones de
suport on hi hagi espais tàctils o sons per millorar l’orientació. Per a usuaris
amb visió reduïda és bo fer servir colors vistosos amb dibuixos i icones ben
grans.

• Gent gran: segons el tipus de dependència, cal adaptar els espais.

Exemple d’adaptació i creació d’un joc de taula

Un exemple fàcil d’adaptació i creació d’un joc de taula seria fer un joc de mímica elaborant
les targetes d’una mida més gran que l’habitual, emprant una lletra molt gran i fàcil de llegir,
utilitzant vocabulari de joc amb paraules conegudes i plastificant-lo. És barat, senzill i fàcil
de renovar i adaptar al públic amb qui es treballa.

Exemple de joc de l’oca de l’esport adaptat

La Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física va tenir la iniciativa
durant les setmanes del confinament per la pandèmia de la Covid-19 de publicar a la seva
pàgina web una versió adaptada del clàssic joc de l’oca.

Aquesta nova versió de l’oca planteja diferents exercicis que permeten treballar l’equilibri,
la coordinació, la motricitat fina i la cooperació-oposició amb la resta de jugadors. Es
proposen diferents exercicis d’esport adaptat.

Font: bit.ly/2ZN1ljv

3.2.5 Altres recursos lúdics

Un altre conjunt de recursos lúdics sobre els quals desenvolupar alternatives
adaptades a les persones en situació de dependència per a l’aprofitament de
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l’oci per a la satisfacció personal estan relacionats amb la conservació d’aquelles
activitats que els usuaris han fet satisfactòriament al llarg de la seva vida i que
poden dur a terme en l’actualitat. Les propostes i els espais destinats a la costura,
la jardineria, cuinar, la lectura, les col·leccions o les manualitats han de trobar-se
a disposició dels usuaris.

D’altra banda, per generar un clima de grup, afavorir el coneixement entre els
usuaris, augmentar la motivació i emfatitzar la participació en el grup, es pot
recórrer a activitats senzilles i dirigides espontàniament per ells mateixos. Per
exemple, compartint i enriquint-se de les experiències de cadascú fent ús de la
memòria col·lectiva a través de diverses propostes com: recordar refranys, expres-
sar tradicions dels llocs de procedència, reconstruir vivències o costums, explicar
festes populars concretes i altres records, entrenar les habilitats comunicatives. Tot
el que es tingui voluntat de compartir hauria de tenir lloc. Per exemple, compartir
els àlbums de fotografies i explicar-ne situacions viscudes.

També es poden emprar recursos en forma de conte que parlin de discapacitat o
de diversitat funcional o de situacions de dependència que permetin als usuaris
connectar amb la història i afavoreixin l’expressió de sentiments i opinions entorn
a temàtica. Un exemple pot ser el conte anomenat El cazo de Lorenzo, que parla
d’un noi amb discapacitat.

https://www.youtube.com/embed/GUfa7p5qqa0?controls=1

Un altre recurs és la musicoteràpia, que es pot emprar per facilitar la comunicació
entre usuaris i la transmissió de sentiments o simplement fer-la servir de fons per a
estimular una activitat determinada. La música es pot emprar de forma receptiva
a partir de cançons proposades i conegudes pels usuaris i de forma activa, amb
la proposta de tocar algun instrument, cantar o ballar per estimular l’expressió i
millorar les possibilitats relacionals.

3.3 Festius i festivitats

Les festes són espais de trobada on es reuneixen diverses persones per tal de
celebrar algun esdeveniment amb l’objectiu de divertir-se i passar-ho bé. Les festes
són un recurs lúdic de gran potencial de plaer i goig, ja que l’emoció de gaudir
pot abastar des dels moments inicials d’idear-la i preparar-la fins al moment de
celebració de la festa i els moments posteriors de record i rememoració de les
situacions viscudes.

Sempre hi ha raons per fer celebracions festives, ja sigui per aniversaris d’usuaris o
treballadors, per donar la benvinguda a persones noves a l’associació o residència,
per celebrar festes religioses (Nadal, Reis, Pasqua, Setmana Santa) o festivitats



Atenció i suport psicosocial 78 Suport en l'animació grupal

populars i tradicionals (Castanyada, Carnestoltes, Sant Jordi o Sant Joan) i solsticis
i canvis d’estació (benvinguda de l’estiu, de la tardor) entre d’altres.

Les festivitats poden celebrar-se tant a dintre de la llar o residència com a fora del
centre, animant a la participació a les festes del barri, les festes majors de la ciutat
o altres esdeveniments festius a places, carrers o locals d’oci.

Organitzar una festa o celebrar una festivitat com, per exemple, Nadal o Sant Jordi
és una molt bona ocasió per poder fer tallers i activitats relacionades. Alguns
exemples:

Creació de targetes de felicitació com
a recurs lúdic. Font: Flickr.Lili Lee

Elaboració de disfresses. Font:
Instagram

#diversidadfuncionalenaccion

• Crear la decoració nadalenca.

• Fer punts de llibre per a Sant Jordi.

• Muntar un pessebre amb materials reciclats.

• Preparar una cantada de nadales.

• Fer les disfresses de carnestoltes.

Quan s’organitza una festivitat és interessant poder convidar les amistats i familiars
de les persones usuàries i altres entitats o associacions i membres de la comunitat.

Cada cop més les festes majors dels pobles i ciutats tracten de ser més inclusives
i accessibles, que sovint que inclouen personatges adaptats a les realitats actuals.
Vegeu alguns exemples d’experiències a Catalunya:

Gegants amb diversitat funcional en
els seguicis populars. Font:

Viuafons.cat

• Balls parlats: a un dels espais on es representen els balls parlats de les
festes de santa Tecla a Tarragona hi ha una intèrpret de llengua de signes
damunt l’escenari gràcies a la qual les persones amb problemes d’audició
poden entendre perfectament els versos i riure amb els acudits i rondalles i
participar plenament de la festa.

• Castells: la colla castellera anomenada Els castellers de la Il·lusió és
la primera colla inclusiva del món i compta amb la participació activa
de persones amb diferents capacitats. Podeu accedir al seu lloc web:
castellersillusio.simplesite.com.

• Gegants i seguici: diverses ciutats del territori han creat nous gegants
amb diversitat funcional en els seguicis populars, com la geganta Frida de
Tarragona, el Martí de Premià de Mar o el Normag. Gràcies a aquests nous
personatges les persones amb diversitat funcional se senten representades i
poden participar activament dintre de la festa.

En Normag, un gegant amb discapacitat

En Normag és un gegant inclusiu amb discapacitat intel·lectual, té síndrome de Down. Ha
estat creat a petició de la Fundació Aspasim i gràcies a una campanya de micronecenatge.
En Normag està fet amb materials ultralleugers i adaptats perquè el puguin portar persones
amb discapacitat intel·lectual o física.
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Font: bit.ly/32EAWWM

Exemples d’experiències de festivitats inclusives

• La geganta Frida a Tarragona és la primera geganta adaptada per tal que la pugui dur gent
amb diversitat funcional. Font: bit.ly/3059IXZ

• El Martí de Premià de Mar també està adaptat per a persones amb discapacitats físiques o
sensorials. Font: bit.ly/35LSIcF

• Els castellers de la Il·lusió. Font: bit.ly/3hMeHCx

3.4 Activitat física i esports

La pràctica d’esports i activitats físiques adaptades al nivell de rendiment que pot
dur a terme la persona amb situació de dependència ajuda al manteniment de les
funcions motrius i la seva rehabilitació, aportant múltiples beneficis:

• Afavoreix el desenvolupament de l’equilibri.

• Contribueix a la prevenció i evitació de caigudes i lesions.

• Millora la coordinació.

• Contribueix al desenvolupament de la mobilitat articular.

• Permet l’adquisició de destreses motrius.

• Millora la flexibilitat.

• Tonifica i enforteix la musculatura.

• Contribueix al desenvolupament, manteniment i millora de la forma física.

• Millora l’orientació.

• Promou l’establiment de relacions socials.

• Afavoreix l’acceptació d’un mateix i dels altres.

• Aporta benestar.
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A “Annexos” trobareu
l’enllaç al vídeo de l’Open

Petanca inclusiu de la
FCED.

• Millora l’autonomia.

• Promou l’adquisició i consolidació d’hàbits saludables i la higiene corporal.

• Quan es practica en grup fomenta la col·laboració i el treball en equip.

3.4.1 Esports inclusius i adaptats

La pràctica esportiva és un bon recurs per a l’oci i temps lliure de les persones en
situació de dependència ja que la gran majoria d’esports poden adaptar-se per ser
accessibles a aquests col·lectiu, adequant-los a les seves necessitats i capacitats.

Es diferencia entre esport adaptat, esport inclusiu i esport convencional:

• Esport adaptat: és l’esport destinat a les persones amb diversitat funcional.
Es modifiquen les normes en major o menor grau per adaptar-lo a les
necessitats de les persones que el practicaran (bàsquet en cadira de rodes,
futbol per a cecs, etc). També existeixen modalitats específicament creades
per a persones amb discapacitat, com l’eslàlom, la boccia i el goalball.

• Esport inclusiu: és l’esport en el qual tothom pot participar, tingui o no
tingui una discapacitat. Per practicar-lo de forma satisfactòria s’apliquen
certes regles adaptades per facilitar el joc, però la idea principal és que
tothom pot participar aportant les seves capacitats.

• Esport convencional: és l’esport que es practica amb les regles originals,
sense modificacions ni adaptacions.

L’esport adaptat i l’esport inclusiu són els models d’esport per atendre la
diversitat. Són processos per adquirir la normalització esportiva.

Esport inclusiu. Font:
esportadaptat.org

Fins arribar al plantejament de l’esport adaptat, aquest ha evolucionat considera-
blement i encara s’ha de consolidar. Podeu ampliar la informació a: esportadap-
tat.org

Existeix un ampli ventall de recursos i ofertes esportives adreçades a col·lectius
en situació de dependència que inclouen opcions tan diverses com l’aiguagim, el
ioga, la gimnàstica de manteniment, les bitlles, la petanca, la natació, l’atletisme
o el bàsquet, entre moltes altres.

Les persones en situació de dependència poden practicar activitats esportives de
difverses maneres:

• Activitats de centres especialitzats esportius

• Activitats ofertes per la seva associació o residència

• De forma lliure, pel seu compte, sense apuntar-se a cap entitat o classe
dirigida.
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Segons el context en què es doni l’activitat i les característiques individuals de la
persona, necessitarà uns o altres suports que els professionals han de facilitar.

Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física

La Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física compta amb un
ampli ventall d’oferta esportiva. Destaquen la boccia, el bàsquet, l’atletisme, el powerlifting,
l’hoquei, la natació, el pàdel, la petanca, el rugbi o l’eslàlom, entre molts d’altres.

Per conèixer més sobre els esports adaptats, els suports que ofereixen i com accedir-hi i
participar podeu consultar el següent enllaç: esportadaptat.org

Existeixen iniciatives que permeten a les persones en situació de dependència
realitzar esports lliurement gràcies a l’ajuda i suport de persones voluntàries. Un
exemple és la iniciativa Comparte tu energia. Iniciatives com aquesta possibiliten
l’augment de l’autonomia de la persona, milloren la seva autoestima, confiança
i autorealització personal, i al mateix temps es crea consciència i augmenten la
cohesió i la inclusió social.

Comparteix la teva energia: iniciativa de voluntariat per a l’acompanyament esportiu
de persones amb discapacitat visual

La plataforma en línia Comparte tu energia està creada conjuntament per la energètica EDP,
amb la col·laboració de l’ONCE i la Federació Espanyola d’Esports per a Cecs (FEDC).
El seu objectiu és facilitar el contacte entre persones amb discapacitat visual i persones
aficionades a l’esport per tal que puguin fer de guies per anar a córrer, sortir amb bicicleta
o qualsevol altra activitat esportiva per a la qual necessitin ajuda.

Aquest recurs digital mostra també directrius i tutorials per als diferents perfils de corredors
i en facilita la compenetració. Sols cal enregistrar-se, omplir el perfil i veure els corredors
que millor encaixen en l’àrea geogràfica i els temps de competició, la qual cosa facilita que
les persones dependents que accedeixen a aquest recurs puguin, gràcies a la tasca dels
voluntaris, entrenar de forma amateur o fins i tot participar en curses i maratons.

Enllaços per apronfundir i conèixer millor aquesta iniciativa:

• bit.ly/35MMYPZ

• www.compartetuenergia.com

Moltes entitats i associacions de persones amb diversitat funcional o en situació
de dependència organitzen activitats esportives, bé sigui per fer una pràctica
continuada entre els membres de l’associació, bé de forma puntual per sensibilitzar
el col·lectiu i fomentar la seva inclusió al temps que es fa una jornada esportiva de
caire festiu.

Alguns ajuntaments i institucions també celebren puntualment esdeveniments de
caire esportiu on tenen en compte criteris d’inclusió per tal que les persones
en situació de dependència puguin participar activament dels esdeveniments,
adaptant el recorregut a les seves necessitats i possibilitats.

Mercè Inclusiva

El programa de la Mercè Inclusiva inclou un ampli ventall d’activitats esportives i d’oci
i temps lliure adaptades i accessibles per a persones en situació de dependència, des
d’infants fins a gent gran.

Podeu accedir-hi al seu web per saber-ne més: bit.ly/3hEJ121
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També existeixen esdeveniments esportius de caire internacional adreçats a perso-
nes amb diversitat funcional. Els més coneguts i destacats són els Jocs Paralímpics,
on competeixen esportistes de tot el món que visibilitzen així l’esport inclusiu i
adaptat i les seves estrelles.

Jocs Paralímpics

Els primers Jocs Paralímpics es van celebrar a Roma l’any 1960, on van participar 400
atletes. A Rio de Janeiro 2016, l’última edició, hi van participar 4.359 esportistes de 160
països en 22 esports diferents. Accediu al web oficial per veure tots els esports i esportistes
que competeixen: www.paralympic.org

3.4.2 Activitat física per a gent gran

Diversos estudis que relacionen l’estil de vida i el fet de fer-se gran demostren
que entre els factors que influeixen en la longevitat i la qualitat de vida destaquen
el foment de la vida social, el manteniment d’hàbits saludables alimentaris, la
formació contínua, la pràctica esportiva i l’exercici físic.

Recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut

L’OMS recomana que la gent gran s’exerciti diàriament amb les següents directrius:

• Mantenir les activitats de la vida quotidiana.

• Sortir a caminar cada dia de entre 30 minuts i una hora.

• Participar en activitats organitzades entre dos i tres cops per setmana: activitats per millorar
la memòria, culturals, físiques, etc.

• Fer activitats autònomes: anar al gimnàs, ballar, anar en bicicleta, còrrer, etc.

• Evitar el sedentarisme i no passar massa hores assegut.

A l’hora de programar una activitat física per a persones en situació de dependèn-
cia, el tècnic ha de tenir en compte un seguit de recomanacions i consells per donar
als usuaris. Els més importants són els següents:

• Preparació de l’exercici físic. Cal respectar sempre les normes bàsiques
de prescripció d’exercici físic per a la gent gran:

– L’escalfament previ sempre és obligatori, ha de ser complet de totes
les articulacions.

– Cal acabar les activitats gradualment fent exercicis de relaxació.

– S’ha d’adaptar el ritme de de treball i la intensitat de les activitats a
cada participant.

– És imprescindible escollir i adaptar els exercicis per evitar lesions o
accidents.

• Equipament esportiu. S’aconsella roba transpirable i còmoda, amb calçat
flexible de tipus esportiu. No s’ha d’utilitzar calçat de carrer.
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• Equipament material de l’espai de treball. La música i els materials
serveixen com a elements motivadors de les activitats. Cal fer adaptacions
segons la dificultat el ritme, la intensitat i les necessitats individuals dels
participants. El tipus de material per utilitzar és:

– Manipulable

– Segur, per evitar accidents

– Lleuger i transportable

– Motivador i original

– De diferents volums i adaptable a diferents usuaris

• Nutrició. Cal seguir alguns consells:

– Hidratar-se durant l’activitat física, abans i després.

– Menjar fruites, fruits secs o un entrepà una 0 dues hores abans de
començar l’exercici.

– Evitar fer exercici en les hores de més calor.

Circuits gimnàstics a Barcelona

Barcelona disposa d’un total de 36 circuits gimnàstics dissenyats especialment per
promoure la salut de les persones grans, ajudar-les a mantenir una activitat física adequada
a les seves condicions i promoure l’hàbit de moure’s i fer exercici físic d’una manera regular.
Les instal·lacions estan pensades per conservar l’equilibri, guanyar elasticitat, prevenir les
caigudes de repetició i millorar les possibilitats de fer determinats moviments, necessaris
per a la realització de les activitats de la vida diària.

Els beneficis de les sessions als circuits gimnàstics i lúdics per a gent gran són:

• Millora de la capacitat física: equilibri, mobilitat articular i control postural

• Increment de l’autonomia en la pràctica de l’exercici físic

• Millora de l’estat de salut

Tothom hi pot participar, però estan indicats especialment per a persones majors de 55
anys o persones amb mobilitat reduïda. Cal anar amb roba còmoda i calçat esportiu.

Font: bit.ly/33C5Ka0

En general les activitats físiques per a la gent gran han de ser:

• Adaptables i modificables als nivells i necessitats de l’usuari

• Creatives, dinàmiques i variades

• Amb diferents dificultats i intensitats

• Inclusives

Exemple d’activitat física per a la gent gran

Exercicis per potenciar la mobilitat són adients per adults i gent gran, es poden adaptar a
diferents necessitats i nivells. Es treballa tot els cos i les articulacions.
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• Material: Ampolla d’aigua de plàstic de mig litre.

• Escalfament previ: Fer rotacions de les articulacions amb la intensitat amb què cada usuari
se senti còmode: cap, braços, malucs, genolls, turmells.

• Preparació: En posició de peu cal mantenir l’ampolla entre les dues mans, sense agafar-la.

• Descripció de l’activitat: Fer moviments amb l’ampolla com més lluny del cos millor, tot
explorant en totes les direccions i alçades possibles.

• Indicacions: Fer moviments suaus i sinuosos. Evitar qualsevol brusquedat. Evitar la
hiperextensió lumbar.

• Objectius de treball: Amplitud de moviment i exploració dels límits.

• Intensitat: Mitjana.

• Dificultat: Mitjana (motor) i baixa (afectiu i cognitiu).

• Observacions: Es pot passar l’ampolla entre els diversos usuaris seguint les instruccions que
doni el tècnic, sempre sense fer cap moviment brusc. Per exemple, agafar l’ampolla amb la
mà dreta i passar-la al company a l’alçada del pit cap a la seva mà esquerra rotant la cintura.

• A la meitat de la sessió es fa una pausa d’hidratació

• A la cloenda s’incorporen exercicis de relaxació adaptats als usuaris.

Exemple: classes de ioga en línia per a persones amb mobilitat reduïda

Julia Zurriaga és una instructora de ioga que ofereix classes de ioga per a persones amb
mobilitat reduïda, gratuïtes en línia i accessibles a través del seu canal de Youtube.

Ioga en cadira 2: Seguim practicant el ioga en cadira. Aquí et proposo altres pràctiques per
generar diferents accions articulars i musculars, per tal de seguir guanyant mobilitat :

https://www.youtube.com/embed/kAsTgNYgsO4?controls=1

Ioga en cadira 1: Si tens mobilitat reduïda o estàs cuidant a algú que la tingui, et proposo
que facis aquestes pràctiques. Guanyaràs mobilitat, augmentaràs la teva energia i et
sentiràs més viva i alegre. A més, aquest temps compartit li donarà un altre sentit al teu
dia:

https://www.youtube.com/embed/CrPM7bVP5gc?controls=1

3.4.3 Ball i dansa

El ball és un recurs per mantenir un bon estat físic al temps que la persona gaudeix
i es diverteix. Permet desenvolupar habilitats psicomotrius com l’equilibri, el
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L’escola de dansa Fipball fa
classes de ball en cadira de
rodes i ball per persones
amb discapacitat física.
Teniu més informació sobre
aquestes opcions d’oci i
temps lliure inclusives a
www.fipball.com/baile-
inclusivo.

to muscular, la postura, l’orientació, el sentit del ritme, la coordinació, i a més
enforteix les articulacions.

El fet d’aprendre coreografies, recordar-les, practicar-les i aprendre nous passos i
ritmes, ja sigui sol, en parella o en gran grup, ajuda a exercitar la memòria.

Els pictogrames són una bon eina per ajudar les persones en situació de depen-
dència a recordar i aprendre els passos i les coreografies. Poden col·locar-se les
seqüències al terra o enganxades a la paret, i així servir de guia per a tothom de
forma fàcil.

El ball afavoreix que les persones es relacionin i que augmenti el contacte social.
Ballar permet rememorar les melodies, cançons i ritmes de la vida, de la infantesa,
la joventut. També fa conèixer estils i èxits actuals, afavorint la inclusió i les
relacions socials.

Ball en cadira de rodes

Ballar en cadira de rodes és una modalitat esportiva que cada vegada guanya més
adeptes. A Sant Boi de Llobregat existeix una de les poques escoles de ball on és
possible aprendre’n i entrenar-se. El Club de Ball Esportiu Fipball es va federar l’any
2005 i compta entre les seves modalitats amb el ball esportiu (estàndard i llatí) i el ball
de saló. Participa en les activitats que desenvolupa la Federació Catalana de Ball Esportiu
(FCBE), la Federación Española de Clubes de Baile Deportivo (FEBD) i la World Dance
Sport Federation (WDSF).

Font: bit.ly/2FP1qfc)

El Ball amb cadira de rodes és apte per a atletes amb discapacitat física afectats de les
extremitats inferiors. Els ballarins en cadira de rodes poden participar en l’anomenat estil
combinat, ballant amb un/a parella sense discapacitat, o en la modalitat de parelles usuaris
ambdós de cadira de rodes. Actualment la competició de Ball Esportiu es regula i organitza
des de la Federació Catalana de Ball Esportiu.

Font: bit.ly/3c7CQT8)

Exemples de recursos de lleure esportiu per a persones en situació de dependència

• Servei de Lleure i Vacances Acell - Federació Catalana d’Esports per a Persones amb
Discapacitat Intel·lectual www.federacioacell.org

• Servei de Lleure de l’Agrupació Esportiva Catalana Paralítics Cerebrals - Federació Esportiva
Catalana de Paralítics Cerebrals www.fecpc.cat

• Activitats físicoesportives per a disminuïts psíquiques - Associació Esportiva BCN per a
Persones amb Discapacitats Psíquiques www.bcnesport.es

• Servei de Lleure JOCI - Associació Joves Cap a la Integració de les Persones amb
Discapacitat jociassociacio.cat

3.5 Turisme i activitats a l’aire lliure

Les activitats d’oci a l’aire lliure i de tipus turístic afavoreixen que els usuaris
entrin en contacte amb la natura i amb l’entorn cultural i patrimonial que els
envolta i gaudeixin al mateix temps que aprenen.
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Els professionals han de vetllar per tal que els espais on es volen realitzar les
activitats d’oci a l’aire lliure amb persones en situació de dependència siguin
accessibles i assegurar-se que tot el grup hi pot arribar, accedir i gaudir de
l’activitat. Per exemple, fer una sortida al museu, a la muntanya o a l’espai urbà,
o fins i tot a la platja.

3.5.1 Activitats a l’aire lliure

L’accessibilitat dels espais naturals va en augment gràcies al ressorgiment de
iniciatives que possibiliten que cada cop la natura estigui més a l’abast de tothom.
Cada cop hi ha més platges accessibles amb suports adaptats, més senders i
rutes de natura adaptats i més llocs on dormir (hotels, albergs, cases de colònies)
inclusius. Les activitats a l’aire lliure engloben una àmplia oferta de possibilitats.

Platges

Molts municipis aposten cada cop més per fer accessibles les seves platges per a
persones en situació de dependència. Una platja és accessible quan està pensada
per a l’accés i gaudi de tothom. Aquestes platges solen disposar de recursos
específics com:

• Reserves d’aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja

• Senyalització i informació visual i tàctil

• Lavabos adaptats

• Passeres de fusta fins a l’aigua

• Dutxes adaptades amb cadires

• Transport públic adaptat facilitador d’accés

Quan es programa una sortida a la platja cal assegurar-se que és accessible i que
compta amb tots els suports necessaris. També cal avisar per informar del nombre
de persones que necessitarà suports i de l’hora en què s’arribarà.

Platja accessible. Font: Natàlia
Carceller

A més, algunes platges també compten amb els suports següents:

• Servei de suport al bany (adreçat a persones que tenen mobilitat reduïda i
necessiten ajuda personal i tècnica per poder accedir a l’aigua).

• Casetes vestidor

• Cadires amfíbies

• Grua elevadora

• Armilles salvavides
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Recursos digitals com
Wikiloc ofereixen informació
útil sobre senders
accessible a tota espanya.
Vegeu alguns dels que hi ha
a Catalunya:
bit.ly/2FDJPXW

• Para-sols

Abans de dur al grup a la platja, cal conèixer la normativa i planificar bé
tots els recursos, eines i suports necessaris.

Exemple: normativa d’ús que facilita l’àrea de suport al bany per a persones amb
mobilitat reduïda

L’Ajuntament de Barcelona té una normativa d’ús que facilita l’àrea de suport al bany per a
persones amb mobilitat reduïda:

bit.ly/35ODi7M

Senders de muntanya

Alguns dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de Catalunya disposen d’itineraris
senyalitzats accessibles per a persones amb mobilitat reduïda o amb deficiència
visual que faciliten la visita autònoma per part de l’usuari. Hi ha sis itineraris
accessibles. Tres d’ells, a més, compten amb una audioguia del recorregut a partir
del recurs Woices i un joc de pistes per a la recerca de “tresors” que s’hi amaguen
(geocaching).

Exemple d’itinerari adaptat dels parcs naturals de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona té disponible a la seva web els itineraris adaptats dels parcs
naturals per tal que tothom pugui conèixer-los i saber com accedir-hi. Ofertes d’oci com
aquesta permeten que les persones en situació de dependència puguin accedir a paratges
i espais naturals i gaudir de les vistes, l’entorn i la pau de la natura sense barreres al temps
que es diverteixen.

Les rutes i els senders adapten tant el terreny com els panells informatius perquè tothom
hi pugui accedir a l’espai i a la informació rellevant. El parc de collserola té un itinerari
sensorial anomenat el camí del Fondal que compta amb un seguit de panells en braille
durant tot el recorregut.

Font: parcs.diba.cat

Exemple d’itinerari adaptat a persones amb mobilitat reduïda al mirador dels Orris

L’itinerari adaptat a persones amb mobilitat reduïda al mirador dels Orris facilita que les
persones en situació de dependència puguin recórrer una passera de fusta i accedir al
mirador dels Orris, que ofereix una vista panoràmica de la cara sud del Prepirineu oriental.
S’hi pot veure el massís de la Tosa, la serra del Moixeró, l’extrem est de la serra del
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Cadí, el Pedraforca i la serra d’Ensija, de més a prop a més lluny. Si hi ha sort, des
del mirador també es poden veure grans rapinyaires volant, com ara voltors o el trencalòs.
Durant el recorregut de la passera de fusta, sobre els pins també és possible veure-hi els
trencapinyes, que solen sovintejar l’indret.

Característiques:

• Distància: 100 m

• Desnivell acumulat: 3 m

• Pendent màxim: 12%

• Accessibilitat: accessible sense acompanyant

• Paviment: passera de fusta tractada amb rodapeu, de 90 cm d’amplada mínima i amb una
zona de descans a la meitat del recorregut.

• Aparcament adaptat: sí, un vehicle

Més informació a bit.ly/2FLonQA

3.5.2 Turisme

Les activitats turístiques permeten a les persones viatjar, i descobrir i visitar indrets
d’interès històric, cultural, mediambiental i patrimonial que permeten aprendre al
temps que es gaudeix d’experiències noves, compartides, plaents i gratificants.

Un dels recursos d’oci més coneguts son els plans de l’Imserso per a jubilats, gent
gran i persones en situació de dependència. Les diputacions i els ajuntaments
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també ofereixen plans d’oci turístic inclusiu interessants, amb descomptes i
avantatges per a gaudir d’excursions, espais termals, vacances, i altres activitats.

Exemple de botànica inclusiva: el jardí botànic de la Universitat de València

M. José Aguilar, ambientòloga, escriu un article a la revista Espores on recorre senders,
camins i jardins amb la perspectiva de l’accessibilitat i la inclusivitat. Explica els avantatges
i inconvenients que qualsevol persona amb diversitat funcional o no pot trobar-se.

bit.ly/3hIW7eO

Institut de Gent Gran i Serveis Socials

L’IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) ofereix cada any la possibilitat de
gaudir d’una estada i tractament mèdic en un dels balnearis amb els quals té concert. Les
estades es fan en torns de 12 dies (11 nits) i de 10 dies (9 nits). El preu varia segons les
taxes del balneari escollit.

Els serveis que s’inclouen són els d’allotjament i manutenció en règim de pensió completa,
habitació doble, tractaments termals i pòlissa col·lectiva d’assegurança turística. En tot cas,
el transport fins a les estacions termals va a càrrec dels beneficiaris.

La convocatòria de places i les dates per presentar sol·licituds es publiquen anualment en
el BOE.

Accés a la informació del recurs i/o del tràmit:

• IMSERSO: bit.ly/2RCkEaD

• Generalitat de Catalunya. Oficines d’Afers Socials i Famílies: bit.ly/3cdVAjY

• PREDIF: www.predif.org

• COCEMFE: bit.ly/2RF41uV

Aplicacions digitals sobre accessibilitat

Hi ha diverses aplicacions digitals (apps) que ofereixen informació sobre l’accessibilitat
dels diferents espais públics, equipaments, comerços i serveis per a persones en situació
de dependència. L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ha donat suport al
desenvolupament de les següents:

• Prometteo: turisme accessible per a persones amb discapacitat auditiva.

• Mapp4all: turisme accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

• BCN Inclou: agenda d’actes accessibles i inclusius de Barcelona.

Hi ha molts recursos en línia que poden ajudar a trobar recursos de turisme
accessible.
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Accediu al podcast sobre
experiències vigents d’arts i

diversitat funcional:
bit.ly/2FyXG1Y

Vegeu a “Annexos” més
informació sobre

l’accessibilitat a museus,
biblioteques, cinemes i

altres espais d’oci
culturals i artístics.

Exemple d’aplicació digital: #diversidadfuncionalenaccion

El canal d’Instagram #diversidadfuncionalenaccion comparteix informació molt útil tant
per als professionals com per als usuaris. Accediu al podcast des del següent enllaç:
bit.ly/3hOzk1i

3.6 Art i cultura

Les activitats artístiques i culturals permeten a les persones en situació de depen-
dència desenvolupar la seva creativitat, augmentar la seva motivació, desconnectar
de la quotidianitat, abstreure’s i desenvolupar les destreses motores, cognitives i
emocionals.

El tècnic pot proposar tallers i activitats artístiques no professionals entorn a
les preferències dels usuaris com tallers d’orfebreria, tallers de manualitats com
pintura, escultura o bricolatge, tallers de dansa o tallers de música.

Les persones en situació de dependència poden gaudir de recursos culturals i
artístics adaptats per a possibilitar el seu accés com museus, sales d’exposicions,
sales de teatre, sales de cinema, visites guiades. En relació amb les necessitats
individuals de les persones que accedeixen al recurs el tècnic en atenció a la
dependència ha de tenir en compte aspectes com:

• Assegurar l’adaptació de les sales i assegurar la disponibilitat de les ajudes
auxiliars individuals que requereixin els usuaris. Per exemple, aparells per
a l’accés a la informació auditiva, en algunes sales de cinema per a persones
amb diversitat funcional visual hi ha sistemes àudio descriptius.
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• En els desplaçaments cap als recursos culturals i artístics, tenir en compte
la reserva de places per a persones amb mobilitat reduïda, per tal que no hi
hagi dificultats per a gaudir de les representacions als recintes i es puguin
establir en ubicacions reservades i preestablertes que proveeixin la igualtat
de condicions.

L’oci cultural com a eina d’inclusió social

La Fundació Teas és un centre ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i
sensorial que actua a Barcelona des de 1976 i actualment atén 39 persones. Des de l’any
2019 Teas va posar en marxa l’oci inclusiu entre les seves activitats habituals gràcies a la
iniciativa d’Apropa Cultura.

Font: bit.ly/3hFDBnt

3.7 Recursos formatius

Els professionals de l’atenció a persones en situació de dependència han de
promoure i incentivar que les persones amb dependència participin en activitats
formatives.

Taller informatiu per a persones amb
diversitat funcional. Font: diversidad-
funcionalenaccion.libsyn.com

En els serveis, les associacions, les llars o les residències, els professionals poden
oferir activitats d’oci formatives atenent a les motivacions dels usuaris:

• Tallers de lectura i escriptura

• Tallers per l’aprenentatge en l’ús de les noves tecnologies

• Tallers basats en els interessos sorgits arran de les propostes dels usuaris

Exemple: Programa d’integració dels universitaris amb necessitats especials

La Universitat Autònoma de Barcelona ha creat el Programa d’integració dels universitaris
amb necessitats especials (PIUNE) i la Universitat de Barcelona ha creat el Programa per
a la no-exclusió dels estudiants amb discapacitat amb les següents funcions principals:

• Atenció i suport acadèmic personalitzat

• Recerca de recursos en el transport i en l’accés normalitzat a les facultats

• Distribució d’informació als estudiants amb discapacitat

• Detecció i seguiment per a la supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques, en el
transport i en la comunicació

• Sensibilització de l’entorn humà natural de l’estudiant

• Promoció del voluntariat social

Exemple: Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran

Les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Barcelona acullrn persones de
més de cinquanta-cinc anys amb interès per obtenir nous coneixements i que sentin la
necessitat de seguir sent útils a la societat.
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Les universitats que tenen
limitat l’accés a causa

d’haver més demanda que
places ofertes, s’estableix

una reserva de com a
mínim un 3% de places per

a estudiants amb un grau de
discapacitat igual o superior

al 65%, o per a estudiants
amb pèrdua total de la parla

o de l’audició.

A “Annexos” teniu
informació detallada sobre

les opcions formatives
existents per a persones

en situació de
dependència, des de la

infància fins a la gent gran.

A “Annexos” trobareu
l’artice sobre la “Formació

en línia sobre aspectes
pràctics i específics per a
les persones en situació

de dependència”.

Els socis de les aules estan distribuïts en dotze grups. A cada grup s’imparteixen quatre
conferències setmanals repartides en dos dies. Tracten temes diversos de cultura general,
medicina, art, música, arquitectura, història, química, astronomia, etc. A més, es publica
el programa de conferències i, a l’inici de curs, es distribueix un programa de cursos,
seminaris i altres activitats.

Exemple: Programa d’integració dels universitaris amb necessitats especials

La Universitat de Vic té un servei d’assessorament que forma part del Programa
d’orientació psicoeducativa i de suport a la inclusió (POPSI) i està dirigit als estudiants
que requereixen, al llarg del seu procés formatiu a la UVIC, suport específic derivat de les
seves condicions de discapacitat, diversitat funcional o de trastorns de l’aprenentatge.

Des d’aquest servei es realitza un procés de valoració individualitzat que identifica les
principals necessitats i requisits de suport que precisa l’estudiant. Aquests suports es
recullen en un pla individualitzat que s’aplica per tal d’eliminar les barreres a l’aprenentatge
també estableix les mesures de seguiment apropiades. En el cas que no calguin suports
es fa un seguiment individualitzat.

Font: bit.ly/3kluLx0

3.7.1 Les noves tecnologies

Gràcies a les adaptacions i eines accessibles a les noves tecnologies com el lector
de pantalla, el reconeixement de veu o la pantalla tàctil, entre d’altres, les persones
en situació de dependència poden accedir al món digital i als seus avantatges
davant de les dificultats per enfocar la pantalla, visualitzar les lletres del teclat
o el maneig precís del ratolí.

En relació amb l’accessibilitat, el treball realitzat actualment arriba fins i tot a
la flexibilització en el disseny de les pàgines web perquè aquelles persones que
pateixen algun tipus de discapacitat puguin percebre i entendre adequadament els
continguts per poder navegar. Es tracta de proporcionar un accés equitatiu que
iguali les oportunitats d’accés i interacció amb la informació.

Vegeu-ne alguns exemples:

• Diversitat funcional visual: existeix programari especialitzat que llegeix
el text de la pantalla i envia aquesta informació a un sintetitzador de veu i
o a un reproductor braille. Algunes persones cegues utilitzen navegadors
basats en text com Lynx o navegadors de veu en lloc d’un navegador gràfic
d’interfície d’usuari més un lector de pantalla. També existeixen monitors
extragrans que augmenten la mida de lletra i les imatges. D’altres utilitzen
lupes de pantalla o programari de millora de la pantalla.

• Diversitat funcional auditiva: les persones amb diversitat funcional auditi-
va utilitzen subtítols per a contingut d’àudio. Normalment es poden activar
a moltes pàgines i moltes els generen automàticament. També disposen
d’imatges suplementàries per ressaltar el context.

• Diversitat funcional física: les persones amb aquest tipus de diversitat que
tinguin afectades les mans o els braços poden utilitzar un ratolí específic, un
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teclat amb un disseny de tecles que coincideixi amb el seu moviment de mà,
un dispositiu com ara un ratolí de cap, un punter de cap o un pal de boca,
programari de reconeixement de veu, sistemes de mirades d’ulls o altres
tecnologies d’assistència per accedir i interactuar amb la informació dels
llocs web. Poden activar ordres escrivint cops de tecla únics en seqüència
amb un punter de cap en lloc d’escriure a les tecles de teclat per activar les
comandes.

• Diversitat funcional cognitiva: s’utilitzen uns tipus de gràfics adaptats per
millorar la comprensió de la pàgina web i s’adapta el el tipus de llenguatge
per fer-lo molt senzill i entenedor.

Tecnologies assistencials de suport

Algunes tecnologies de suport s’utilitzen també amb navegadors gràfics, navegadors de
text, navegadors de veu, reproductors multimèdia o complements. Algunes solucions
d’accessibilitat s’incorporen al sistema operatiu. Per exemple, hi ha la possibilitat de canviar
la mida del tipus de lletra del sistema o configurar el sistema operatiu de manera que s’hi
introdueixin ordres amb una seqüència de pulsacions úniques.

Vegeu un llistat d’algunes de les tecnologies assistencials i les estratègies adaptatives:

• Teclats o commutadors braille

• Programari d’escaneig

• Lupes de pantalla

• Lectors de pantalla

• Reconeixement de veu

• Sintetitzador de veu

• Navegadors de text

• Notificació visual

• Navegadors de veu

Podeu ampliar la informació a bit.ly/2ZOXxyb

Ensenyar i facilitar l’ús bàsic de la xarxa i les noves tecnologies a les persones en
situació de dependència els ofereix una forma autònoma de trobar eines per a la
distracció. Facilitar ordinadors o tauletes permet realitzar activitats lliures tal com
escriure la pròpia autobiografia o un diari personal.

L’ús de les noves tecnologies proporciona alguns dels següents suports a les
persones en situació de dependència:

• Suport comunicatiu i social: com a eina de comunicació i interacció
d’intercanvi i participació social. Les persones en situació de dependència
poden fer ús del correu electrònic o la videoconferència per a la comunicació
amb familiars i amistats.

• Suport d’entreteniment per a l’oci: com a eina per participar en jocs o per
organitzar viatges.
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• Suport de formació i aprenentatge: activitats i jocs per mantenir i prevenir
les funcions cognitives o per estimular la memòria i l’atenció o l’accés a la
formació a distància a través de plataformes digitals permet adquirir nous
coneixements.

• Suport de normalització i inclusió: com a eina per participar en jocs de
cartes en línia, jocs d’esport virtuals (amb contrincants), jocs de simulació.

• Suport per a l’accés a la informació: com a mitjà per a la lectura del diari o
per la realització de tràmits a organismes oficials.

• Suport per a l’accés al coneixement: cerca d’informació de qualsevol tema
que esdevingui d’interès i obtenir informació diversa.

En general, l’accés a les noves tecnologies permet que les persones en situació de
dependència estiguin actualitzades i actives i permet reduir l’aïllament social.

Exemple: Diversitat Funcional en Acció

La doctora Ruth Mercado té un canal des del qual reflexiona, dona informació i fa
entrevistes al voltant de la diversitat funcional. És un bon exemple de com les persones
en situació de dependència poden emprar les noves tecnologies per crear opcions de
formació.

Diversitat funcional i les noves
tecnologies per crear opcions de

formació. Font: diversidadfuncionale-
naccion.libsyn.com

3.7.2 Iniciatives solidàries i voluntariat

Invertir el temps lliure a participar en activitats i iniciatives solidaries és un tipus
d’oci que afavoreix a les persones amb dependència sentir-se útils, realitzades
i valorades. Dedicar el temps lliure als altres és una experiència positiva i
satisfactòria que incideix directament en la comunitat.

Hi ha un ampli ventall d’activitats de voluntariat en les quals es pot col·laborar i
participar. Algunes de les més habituals són:

• Recollir d’aliments, cuinar-los o distribuir-los en els menjadors socials o
bancs d’aliments.

• Activitats d’ajuda, acompanyament i oci en centres de persones grans.

• Activitats sobre el medi ambient com treballar l’hort o fer sortides per
replantar arbres.

• Dedicar unes hores per a atendre i gestionar tasques en tendes solidaries
d’ONG, o associacions.

• Recollir roba i productes de primera necessitat.

• Impartir tallers i cursos de forma voluntària.
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Els professionals han de posar en coneixement dels usuaris els recursos solidaris
i de voluntariat existents al territori i orientar-los en les activitats en què vulguin
participar de forma voluntària.

Exemple: Projecte Radars

El projecte Radars és una xarxa de prevenció i acció comunitària on participen veïns,
comerciants, persones voluntàries i professionals de les entitats i serveis vinculats als
diferents barris de Barcelona. L’objectiu principal és facilitar que les persones grans que
viuen soles puguin continuar a casa seva amb la complicitat i col·laboració del seu entorn.

Font bit.ly/35OE7xo

Exemple: La bufanda de la iaia

La bufanda de la iaia és un projecte impulsat per la Fundació Amics de la Gent Gran que
promou i facilita la participació solidària de la ciutadania per tal de fomentar el traspàs
de coneixement i l’intercanvi entre generacions. És un espai de sensibilització on la
col·laboració de persones de forma voluntària és la clau per fer-lo possible.

Podeu cercar les opcions de voluntariat que ofereix la Fundació Amics de la Gent Gran a
cada territori: amigosdelosmayores.org/ca/fes-voluntariat

Exemple: Projecte Saräu

El maig de 2009 a Barcelona va néixer un projecte admirable: Saräu. Es va crear per oferir
un servei de discoteca inclusiu a la ciutat on persones diverses amb realitats diferents
poguessin compartir moments de diversió i ball. Font: bit.ly/33FDP93
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Introducció

Les habilitats socials, el conjunt de destreses i actituds que permeten establir
i mantenir relacions amb els altres, estan configurades per tres elements: la
cognició, l’emoció i la conducta. Aquests tres competents es configuren a partir
de tres elements clau que els informen: un mateix, els altres i les variables
contextuals.

En el primer apartat de la unitat, “Les habilitats socials”, s’assenyala el caràcter
social dels éssers humans i s’analitza com el desenvolupament, individual i social,
de cada persona es construeix a partir dels vincles que estableix amb persones
significatives i rellevants durant la primera infància i la resta del cicle vital. El
vincle afectiu al llarg de la vida acompleix la funció de donar seguretat, suport i
benestar, emocional i relacional, a la persona vinculada.

Les relacions interpersonals s’analitzen com un dels factors més rellevants i
significatius per al desenvolupament humà, essent un component clau dels entorns
de vida de les persones, juntament amb les activitats, els rols i les característiques
físiques i materials d’aquests contextos. Es posa de manifest com les relacions
entre els entorns de vida de la persona també possibiliten o dificulten el funciona-
ment de cada entorn i la necessitat d’acords, consensos, confiança i compatibilitat
entre ells. Pel que fa a la influència dels entorns de vida, se subratlla la rellevància
de la vivència i la percepció que la persona hi experimenta, més enllà dels trets
objectius que els configuren.

S’analitzen els components que configuren les relacions significatives amb les
altres persones: quantitat de relacions, nombre de persones i temps invertit
(freqüència i durada). Es posa l’accent en la qualitat, que es dona quan estan
caracteritzades per la bidireccionalitat i el respecte a la individualitat.

Finalment, s’analitzen alguns dels col·lectius amb un nombre significatiu de
persones en situació de dependència i les característiques d’aquestes persones i
dels seus entorns de vida, socials i físics, que poden dificultar l’establiment i
manteniment de les relacions socials. L’impacte de la persona cuidadora en la
configuració d’aquests contextos de vida és clau.

En el segon apartat, “Components de les habilitats socials i avaluació”, s’a-
nalitza cadascun dels components de les habilitats socials i les característiques
individuals de la persona en situació de dependència: cognitius, afectius i
conductuals. També els seus contextos de vida, socials i físics, passats i presents,
i com aquests configuren possibilitats o impossibilitats per establir i mantenir
les relacions. Finalment, es planteja l’avaluació de les habilitats socials a partir
d’una anàlisi exhaustiva del procés i de les actuacions i reflexionant sobre les
decisions que cal prendre: finalitat, objecte i persones, moments, mètodes i
instruments, entorns, persones responsables i localització dels informants clau.
Tot el procés d’avaluació s’encamina a emetre judicis de valor que permetin
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prendre decisions, conscients i fonamentades, per iniciar programes, processos
i intervencions dirigides a la millora.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat és recomanable que feu els exercicis
d’autoavaluació i les activitats proposades en cadascun dels apartats de la unitat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Aplica estratègies de suport psicosocial i habilitats de relació social relacionant-
les amb les necessitats psicosocials de les persones en situació de dependència.

• Descriu les característiques i necessitats fonamentals de les relacions socials
de les persones en situació de dependència.

• Analitza els criteris i les estratègies per organitzar la intervenció referida al
suport psicosocial a les persones en situació de dependència i la creació de
noves relacions.

• Identifica recursos, mitjans, tècniques i estratègies de suport i desenvolupa-
ment de les habilitats socials de les persones en situació de dependència.

• Selecciona els mitjans i recursos expressius i comunicatius que afavoreixen
el manteniment de les capacitats relacionals de les persones en situació de
dependència.

2. Fa el seguiment de les intervencions i activitats relacionant la informació extreta
de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avaluació.

• Identifica les fonts d’informació implicades en l’atenció psicosocial de la
persona en situació de dependència.

• Fa el seguiment de les intervencions i activitats relacionant la informació
extreta de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avaluació.

• Valora la importància dels processos d’avaluació en el desenvolupament de
la seva tasca professional.

• Justifica la importància de la transmissió de la informació a l’equip interdis-
ciplinari.
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1. Les habilitats socials

Les habilitats socials són un conjunt d’aptituds i d’actituds apreses que es
manifesten en les relacions que cada persona estableix amb les altres. Són
les respostes que les persones donen a les demandes de l’entorn social. Allò
desitjable és mantenir relacions interpersonals satisfactòries, és a dir, que permetin
el benestar de les diverses persones que participen en la relació, no només d’alguna
o algunes, sinó de la seva totalitat.

Les habilitats socials es tradueixen en comportaments, és a dir, en conductes
observables. Però darrere seu hi ha pensaments (cognició) i sentiments (emoció).
Les conductes, els pensaments i els sentiments poden ser patrons més o menys
estables que s’apliquin en la majoria de les relacions que s’estableixen o que
canviïn en funció de les persones amb qui s’interacciona i dels contextos o
situacions en els quals s’esdevé la relació. És a dir, poden tendir a ser fixes i
invariables o a ser més obertes i flexibles.

Factors implicats en les habilitats
socials

1.1 El desenvolupament humà i les relacions socials

Els éssers humans som per antonomàsia éssers socials. Això fa que en el nostre
desenvolupament personal conflueixin de manera entrellaçada el creixement indi-
vidual i el social, que són indivisibles. Des del naixement els humans necessitem
l’altre i estem prefigurats per interessar-nos-hi, buscar-lo i donar-li resposta. A
la vegada, qualsevol persona està predeterminada a tenir cura de les altres, a
estar alerta a les seves necessitats i a donar-hi resposta, especialment si aquestes
persones son dependents o vulnerables com és el cas dels nadons, els infants, els
nens i nenes, els adolescents i joves, les persones amb malalties físiques o mentals,
les persones amb discapacitat, les persones grans i les persones en situacions de
risc, desemparament o perill.

L’home és genèticament social, és a dir, des del moment del naixement la
persona ja està preparada per establir relacions socials.

Les relacions socials són intrínseques a l’ésser humà, ja que són l’element clau
per al seu desenvolupament i la supervivència individual i de l’espècie.
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1.1.1 El vincle afectiu a la infància

El primer llaç entre els éssers humans es construeix a través del desenvolupament
del vincle afectiu (Bowlby, 1993) que el nadó estableix amb aquelles persones
que en tenen cura i aquestes amb el nadó.

El vincle afectiu és la relació privilegiada entre dues persones que
implica, entre d’altres, incondicionalitat, disponibilitat, responsivitat i cerca
i manteniment del contacte.

• La incondicionalitat es tradueix en el fet que la cura no està subjecta a cap
condició prèvia, és a dir, que es dona sense que hi mediïn condicionants de
cap tipus.

• La disponibilitat es manifesta en el fet d’estar centrat en l’altre, fet que
suposa estar atent a percebre i a interpretar les seves demandes.

• La responsivitat implica donar resposta, de manera immediata i adequada,
a les necessitats de l’altre. Aquest vincle els nadons l’estableixen amb les
persones que estan atentes a les seves necessitats (gana, malestar, cansament,
etc.), les comprenen, les interpreten de manera correcta (identificació de
la necessitat) i actuen en conseqüència, donant-hi resposta de manera
adequada (satisfacció de la necessitat).

La figura de vincle acompleix una doble funció:

• Donar seguretat, des de la qual l’infant pot explorar el món físic i social
que l’envolta.

• Proporcionar benestar i suport emocional.

Per això els infants cerquen la proximitat respecte a la figura de vincle a través del
contacte físic, auditiu i/o visual, i protesten davant de la seva separació o absència.

El procés de creació del vincle afectiu implica, per a cada persona, construir una
concepció i valoració de dues realitats interrelacionades: com és l’entorn, com es
comporta, què se’n pot esperar d’ell? A la vegada, construeix quin valor té cada
individu per als altres, la importància que dona algú altre a allò que li passa a un
mateix. Per tant, la relació privilegiada amb la figura de vincle ofereix, per una
part, una visió sobre el món i les persones que el conformen i, per l’altra, una visió
d’un mateix i del seu valor.

La concepció i valoració del món i dels altres se situa en el contínuum que
conformen dos extrems:

• El món com un lloc agradable, que genera confiança, on hi ha persones
disposades a ajudar. Per tant, l’entorn com un espai de confort i benestar
que dona seguretat.
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• El món com un lloc insegur i fred on no es pot comptar amb els altres, on
els altres actuen al marge de la persona o, fins i tot, en contra.

Passa el mateix respecte a la concepció i valoració d’un mateix, que es pot situar
entre dos valors d’un contínuum:

• La persona és important per als altres: allò que li passa genera sentiments,
pensaments i actuacions que reverteixen en ella de manera positiva, és
valuós.

• La persona no té valor i genera indiferència, o fins i tot hostilitat i menyspreu,
als que l’envolten.

Aquest doble model de representació sobre un mateix i els altres té implicacions
en el desenvolupament individual i social de cada persona i en les relacions que
estableix al llarg de la seva vida. El model mental de les relacions amb els
altres basat en la confiança o en la desconfiança posiciona les persones respecte
si val o no la pena fer l’esforç per establir i mantenir relacions. De manera
paral·lela, el model mental d’un mateix amb valor (generador d’estima) o sense
valor (menyspreable) afecta la identitat de cada persona, que es concreta a través
del concepte sobre un mateix (autoconcepte) i del judici valoratiu que cada persona
s’atorga (autoestima). Això afecta també les emocions, la voluntat i l’actuació
respecte a establir i/o mantenir relacions.

Els models mentals sobre un mateix i els altres, constituïts per components
cognitius (pensaments) i per components afectius (emocions), es tradueixen en ac-
tuacions concretes que manifesten diversitat d’habilitats socials. En conseqüència,
la representació que es construeix d’un mateix i dels altres predisposa a sentiments
d’estabilitat, benestar, alegria i seguretat o a emocions com l’ansietat, la por, la
tristesa i la inseguretat (López, 2003).

1.1.2 Les relacions més enllà del primer vincle

A mesura que l’infant va creixent inicia la seva participació en altres contextos que
li possibiliten establir noves relacions. Això fa que les relacions privilegiades
inicials, que normalment formen part del nucli familiar, es vagin ampliant a
altres persones i es construeixin nous vincles. Cal assenyalar que, malgrat que
les relacions augmentin pel que fa al nombre de persones i a la diversificació
d’entorns, els vincles nous s’estableixen amb un nombre reduït de persones. No
s’estableix vincle amb totes les persones amb qui la persona es relaciona, ja
que moltes relacions són puntuals o superficials i d’altres fins i tot s’eviten i es
descarten.

També es rellevant indicar que malgrat l’evolució, amb l’edat, de les conductes,
els pensaments i les emocions, la finalitat del vincle segueix sent la mateixa:
aconseguir que la figura de vincle proporcioni seguretat (protecció), cura i
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intimitat. La protecció i cura expressen, per part de la figura de vincle, l’acceptació
incondicional respecte a la persona vinculada i la intimitat manifesta la capacitat
de comunicació i suport emocional que la figura de vincle proporciona (López,
2003).

L’ampliació dels contextos de vida conforme les persones es fan grans suposa
la participació en entorns d’educació formal i no formal, l’existència d’amics
i amigues, l’àmbit laboral, les relacions de parella, els entorns d’oci, etc. Al
llarg de la vida s’estableixen diversos tipus de relacions que poden ser més o
menys permanents o duradores, amb caràcter més o menys positiu i tenir major o
menor intensitat i impacte en el desenvolupament de cada individu. La majoria de
persones estableixen relacions familiars, d’amistat, amoroses, sexuals, de parella,
laborals, etc. També hi ha persones que, per circumstàncies diverses, pràcticament
no estableixen relacions, fet que provoca situacions de solitud o d’aïllament al llarg
del cicle vital o en etapes concretes de la vida.

És rellevant posar de manifest que les relacions que s’estableixen amb els altres
tenen com a referents els models o patrons que han seguit les figures de referència
inicials, és a dir, els models familiars, d’amistat, d’amor o de sexualitat que s’han
viscut en l’entorn inicial i proper. Per tant, les figures de vincle, més enllà de
configurar una visió del món i d’un mateix, són també models d’estils de vida, de
relació interpersonal i de relacions de parella.

El patró de seguretat o inseguretat construït durant la infància a través de les figures
de vincle es retroalimenta al llarg del cicle vital, perquè condiciona la percepció,
la interpretació, els sentiments i les actuacions. Des d’aquest punt de vista, la
història de relacions de cada ésser humà condiciona les relacions que estableix,
però no les determina. És a dir, en qualsevol moment, ja sigui per una persona
o entorn que es comporta de manera nova o per un comportament diferent de la
pròpia persona, o per ambdues circumstàncies, les relacions poden adquirir un
nou caire. Des d’aquest punt de vista, cal subratllar que les habilitats socials
s’adquireixen en les relacions socials amb els altres i poden ser modificades a
través de l’aprenentatge. De totes maneres, segons López (2003) el canvi de
patró no és tan senzill, i només és possible en circumstàncies molt especials i
quan aquestes es donen de manera reiterada.

1.2 El desenvolupament humà i els contextos de vida

El desenvolupament de les persones és fruit de la seva interacció amb l’entorn.
Aquest entorn es pot concebre com un conjunt de forces i influències provinents
de l’ambient ecològic, format per estructures concèntriques cadascuna de les quals
està continguda en la següent (Bronfenbrenner, 1987).

La primera estructura inclou els contextos en els quals la persona en desenvo-
lupament participa de manera activa (microsistemes), el segon nivell es confi-
gura a partir de les relacions que s’estableixen entre aquests entorns immediats
(mesosistema) i el tercer nivell està constituït pels fets que es donen en entorns



Atenció i suport psicosocial 13 Valoració de la competència social

externs, on la persona en desenvolupament no participa directament però on es
produeixen esdeveniments que afecten els seus microsistemes i mesosistemes o
quan allò que passa en els seus microsistemes o mesosistemes afecta aquests en-
torns (exosistema). Finalment, hi ha l’entorn cultural i social amb les estructures,
l’organització social, els sistemes d’idees i creences i els estils de vida que prevalen
en una determinada societat en un moment històric concret (macrosistema).
Vegeu la il·lustració de tots els nivells a figura 1.1. En funció d’aquest conjunt
d’estructures, cada un dels entorns i les relacions entre si s’analitzen en termes de
sistemes.

Figura 1.1. Ambient ecològic del desenvolupa-
ment humà

1.2.1 El microsistema i el desenvolupament humà

Des de la teoria ecològica del desenvolupament humà (Bronfenbrenner, 1987),
el microsistema es defineix com el conjunt d’entorns en els quals la persona en
desenvolupament participa de manera directa i activa.

La influència dels microsistemes en el desenvolupament de les persones
s’explica a través de quatre elements clau que la persona experimenta en
els entorns següents: activitats en què la persona s’involucra a través de
l’observació i/o acció, rols que assumeix i assumeixen les altres persones
i relacions interpersonals que s’estableixen, a més de característiques
físiques i materials de cada entorn.

Vegeu a figura 1.2 els elements rellevants del microsistema:

Figura 1.2. Elements del microsistema

El terme experimenta posa l’accent en el valor fonamental dels aspectes fenome-
nològics sobre la conducta dels subjectes (Lewin, 1973). Per al desenvolupament
de la persona allò rellevant de l’entorn no és allò que es dona i es pot descriure
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de manera objectiva, sinó com allò que s’esdevé és viscut i experimentat per la
persona en desenvolupament.

Des d’aquesta perspectiva teòrica, les activitats es consideren conductes progres-
sives que posseeixen un moment propi i tenen un significat o una intenció per als
participants de l’entorn. El desenvolupament humà depèn de l’abast i la comple-
xitat de les activitats que l’entorn possibilita a la persona en desenvolupament, ja
sigui a través de l’observació (aprenentatge vicari) i/o a través de la participació.

Respecte a les relacions interpersonals i la seva influència sobre el desenvolupa-
ment de les persones, cal tenir en compte que sempre impliquen, com a mínim,
dues direccions. L’anàlisi que fa Bronfenbrenner (1987) inclou diferents tipus de
relacions en funció de l’impacte que tenen en el desenvolupament de les persones.
En concret analitza les díades (relacions entre dues persones). De menor a major
impacte, hi ha les díades d’observació, d’activitat conjunta i primària.

• Díada d’observació: s’observa l’activitat d’algú altre de manera propera i
perllongada, i l’altre se n’adona i reconeix l’interès demostrat.

• Díada d’activitat conjunta: es percep quan s’actua conjuntament. Quan es
fan coses junts, i això fa que es doni reciprocitat. El que fa cadascú influeix
en el que fa l’altre, a la vegada que, si inicialment un tenia més influència
que l’altre, es tendeix a l’equilibri de poders.

• Díada primària: es construeix una relació afectiva on cada participant té
sentiments cap a l’altre, fet que fa que la persona segueixi influint l’altra
malgrat no ser-hi present espaialment i temporalment. És la relació més
influent entre dues persones.

Les relacions entre dues persones no es donen de manera aïllada ni estan al marge
de la influència de terceres persones. La influència de tercers pot facilitar o inhibir
les relacions diàdiques, promovent-les, debilitant-les o entorpint-les en funció de
si els sentiments mutus respecte aquesta relació són positius (de suport) o, per
contra, d’antagonisme mutu, desencoratjament o interferència.

Pel que fa a les relacions entre persones, també es poden analitzar en termes de
xarxa social quan impliquen un nombre superior de participants, per la qual cosa
cal tenir presents les relacions entre tres o més persones.

Com a element del microsistema, els rols també juguen un paper clau en el
desenvolupament de les persones, ja que els rols són les activitats i les relacions
que s’esperen d’una persona en funció de la posició que ocupa o del paper que se
li atorga socialment i el que s’espera dels altres. Inclou, per tant, la posició social
a través de les expectatives socials i dels prejudicis, que són la manifestació de
la ideologia i de les estructures institucionals que la legitimen. Per tant, els rols
tenen el seu origen en el macrosistema.
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1.2.2 El mesosistema i el desenvolupament humà

Pel que fa al mesosistema, és a dir, a les relacions entre microsistemes, aquestes
s’estableixen a diferents nivells i amb diferents impactes.

El primer vincle present en tot mesosistema és la persona en desenvolupament. És
el que s’anomena el vincle primari, ja que és qui participa en ambdós entorns i,
per tant, els vincula. A banda d’aquest vincle, les interconnexions entre entorns
poden adoptar altres formes addicionals (Bonfenbrenner, 1987):

• Altres persones que participen en ambdós entorns.

• La comunicació entre els dos entorns.

• La coneixença mútua entre entorns.

• Les actituds de les persones de cada entorn envers l’altre.

Les condicions que possibiliten que la participació en més d’un entorns
sigui favorable per al desenvolupament de la persona són les que impliquen
l’existència entre entorns dels aspectes següents:

• Demanada de rols compatibles

• Confiança mútua

• Orientació positiva d’un entorn envers l’altre

• Consens de metes

• Equilibri de poder a favor de la persona en desenvolupament

La vinculació entre entorns ha de variar en funció de l’experiència prèvia de la
persona en desenvolupament i del sentit de competència que la persona posseeix
i percep en cada entorn. L’impacte positiu de la vinculació arriba al màxim
amb els infants petits, les minories, els malalts, les persones grans i les persones
en qualsevol altra situació d’indefensió. Per contra, a mesura que augmenta
l’experiència i la confiança en un mateix, el desenvolupament es veu incrementat
si s’ingressa a nous entorns sense vincle amb l’entorn d’origen.

És important que les persones participin en un ventall ampli d’entorns amb
estructures diferents, ja que això li permetrà adaptar-se a diferents persones,
tasques o situacions i augmentar l’abast i flexibilitat de la seva competència
cognitiva i les seves habilitats socials. Les relacions que s’estableixen amb els
altres varien, en major o menor mesura, en funció del context i la situació, en
funció de les activitats i en funció dels rols que exerceixen els diferents actors. Per
això és important establir relacions diverses i variades que permetin desenvolupar
les habilitats socials.
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1.2.3 L’exosistema i el desenvolupament humà

L’exosistema es refereix a aquells entorns en què la persona en desenvolupament
no participa directament, però allò que passa en aquests entorns externs afecta els
seus microsistemes i mesosistemes i, a la vegada, el que passa als microsistemes
i mesosistemes afecta aquests entorns externs. En aquest cas, les influències dels
exosistemes s’analitzen, com en el cas del mesosistema, en terme de compatibilitat
entre les demandes i els objectius de l’exosistema i la resta d’entorns.

1.2.4 El macrosistema i el desenvolupament humà

El macrosistema fa referència a les correspondències, en la forma i el contingut,
entre els microsistemes, mesosistemes i exosistemes en una societat concreta, i a
les idees i creences que sustenten aquestes semblances entre entorns. Es tracta de
l’anàlisi de la influència de la cultura, el moment històric, els valors i les tradicions
en la configuració de semblances entre entorns.

1.3 Relacions interpersonals de qualitat

Les relacions socials tenen impacte en el desenvolupament personal i social de
cada persona i permeten construir, exercitar, mantenir i modificar les habilitats
socials. L’anàlisi de les relacions socials que estableixen i mantenen les persones
es pot fer des de tres perspectives complementàries:

• Nombre de persones amb qui es té relació.

• Temps que es dedica a cada relació, freqüència i durada.

• Qualitat de la relació que s’estableix.

Els dos primers elements (quantitat de persones i temps invertit en la relació) són
condicions necessàries perquè hi hagi relació i perquè aquesta tingui incidència
en el creixement de la persona. El tercer element va més enllà i entra de ple en el
contingut de la relació (qualitat), considerant-lo el factor determinant per al seu
impacte en el desenvolupament de la persona.

La quantitat de relacions que cada persona té amb diferents persones permet
dibuixar un mapa de la seva xarxa social, és a dir, de les persones que percep
com a disponibles i a qui dona valor i importància. Un altre element rellevant és
el temps que les persones dediquen a les seves relacions. El temps no és sinònim
de qualitat, però indica la presència real d’aquella relació en la vida de la persona.
Finalment, de les persones amb qui es té relació i a les quals es dedica temps, cal



Atenció i suport psicosocial 17 Valoració de la competència social

analitzar l’element més rellevant per al desenvolupament de la persona: la qualitat
de la relació.

1.3.1 Les relacions interpersonals a la infància

En l’anàlisi de les relacions interpersonals de qualitat entre infants i familiars,
Schaffer (1990) assenyala que les interaccions positives per al desenvolupament
de l’infant són les que tenen com a base l’afectivitat i la vinculació mútua.

Les interaccions positives per al desenvolupament de l’infant es
caracteritzen per cinc aspectes:

• Doble direccionalitat: influència mútua.

• Sensibilitat i respecte de la persona cuidadora cap a la individualitat
de cada infant.

• Relacions asimètriques: assumpció de rols diferents de l’infant i la
persona cuidadora.

• Atenció i cura consistents.

• Inexistència de desavinences o inestabilitat familiar permanent.

En aquesta mateixa línia, González i Guinart (2011) estableixen les condicions de
la parentalitat saludable on assenyalen què ha de rebre l’infant i com ha d’actuar
la família.

L’infant ha de:

• Sentir-se desitjat, ja que necessita com a mínim una figura de vincle.

• Valorar que és estimat de manera incondicional pels seus familiars, indepen-
dentment de les seves aptituds o els seus assoliments.

• Viure l’estabilitat en les relacions entre familiars, ja que si es dona el contrari
sentirà amenaçats els seus vincles afectius.

Els familiars o cuidadors han de:

• Tenir disponibilitat de temps per interactuar per permetre el seu desenvolu-
pament cognitiu, social i afectiu.

• Ser accessibles i sensibles a les seves necessitats emocionals perquè els
infants sàpiguen que hi són quan els necessiten.

• Tenir una actitud d’escolta i observació per percebre les demandes.

• Poder interpretar correctament les demandes dels fills i donar-hi resposta.
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• Ser coherents en la forma d’actuar amb els infants.

• Recórrer a formes raonades i no autoritàries de disciplina.

Les característiques, relatives a les relacions de qualitat, assenyalades per Schaffer
(1990) i per González i Guinart (2011), són transferibles a les relacions entre
cuidadors i persones en situació de dependència, ja que els rols que exerceixen uns
i altres són desiguals. La persona cuidadora ajuda en les activitats de vida diària
que la persona en situació de dependència no pot realitzar de manera autònoma.
Malgrat que la relació sigui desigual, cal que aquesta estigui impregnada en tot
moment pel reconeixement i el respecte cap a la persona dependent, la seva
individualitat i les seves preferències. La base de la relació ha de ser el respecte,
el bon tracte i la dignitat.

Una altra perspectiva a tenir en compte és que les relacions que pares, mares o
cuidadors estableixen amb els seus fills i filles es poden analitzar fent presents
quatre dimensions, que poden donar-se en major o menor grau (Moreno i Cubreo,
1990 i Palacios i Moreno, 1994):

1. Control

2. Exigència de maduresa

3. Comunicació

4. Expressió d’afecte

La combinació d’aquestes variables amb tendències contraposades dona diferents
formes de relació:

• Autoritària: quan hi ha un alt nivell de control i una alta exigència de
maduresa i poca comunicació i poca expressió d’afecte.

• Permissiva: al contrari de l’autoritària, quan hi ha un alt grau de comunica-
ció i molta expressió d’afecte, poc control i poca exigència de maduresa.

• Democràtica: quan es donen nivells intermedis de control, exigència de
maduresa, comunicació i expressió d’afecte.

Aquestes actuacions no són unidireccionals, és a dir, no estan al marge del
temperament de l’infant, sinó que normalment s’hi acomoden. A la vegada,
aquestes formes de relació tenen diferents impactes en el desenvolupament de la
persona. La forma de relació més positiva per al desenvolupament de l’infant
és la democràtica, ja que li permet adquirir confiança i mostrar i exercir la
responsabilitat, l’autocontrol i la iniciativa.

1.3.2 Les relacions interpersonals més enllà de la infància

L’impacte de la qualitat de les relacions més enllà de la infantesa es posa de
manifest en les relacions d’amistat i de parella.
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Vegeu el vídeo sobre
relacions de qualitat
enllaçat a l’apartat
“Annexos”.

Un element fonamental pel que fa a les relacions socials és la cura que cada persona
té de l’altra per cercar el benestar mutu. Les relacions interpersonals han d’estar
subjectes a principis ètics com l’autenticitat i el respecte envers un mateix i cap
a l’altre (López, 2003). A més, l’impacte va més enllà de la relació, ja que el
bon tracte en les relacions afectives i les cures que ofereix cada persona a l’altra
(atenció, cura i protecció) condiciona la capacitat de tenir cura d’un mateix i la
participació en dinàmiques socials per atendre als altres (Barudy i Dantagnan,
2005).

Les relacions interpersonals de qualitat es caracteritzen per un model comunicatiu
basat en l’escolta activa de cada persona quan estableix relació amb una altra i
la comunicació assertiva, és a dir, en la qual ningú se sotmet ni sotmet l’altre
a la seva visió, percepció, decisió, sinó que es respecta la posició de cadascú
malgrat siguin diametralment oposades, sempre des de missatges no feridors.
També és rellevant analitzar l’energia que aporta cada persona a l’altra: si aporta
energia positiva a través, entre d’altres, de l’esperança, l’optimisme, la percepció
d’oportunitats, l’adaptació i la flexibilitat davant les circumstàncies canviants i el
sentit de l’humor o, tot al contrari, si treu energia a l’altra en manifestar conductes
negatives, pessimistes o destructives.

Les relacions de qualitat tenen impacte en la salut física i el benestar de la
persona al llarg de les diferents etapes del cicle vital.

Un dels aspectes rellevants per entendre la transcendència i l’impacte de les relaci-
ons socials és analitzar-les com a proveïdores de suport social (Pinazo i Sánchez,
2005). Referint-se a Kahn i Antonucci (1980), assenyalen que el suport social
són aquelles transaccions interpersonals que impliquen ajuda, afecte o afirmació i
poden acomplir tres funcions: informacional, instrumental i emocional.

1.4 Les relacions socials en les persones en situació de dependència

Les persones en situació de dependència són aquelles que no poden dur a terme
les activitats de la vida diària de manera autònoma. És a dir, la cura personal,
les activitats domèstiques, la mobilitat, el reconeixement de persones i objectes,
l’orientació i la comprensió i/o l’execució d’indicacions o de tasques senzilles, per
la qual cosa requereixen la participació d’un cuidador, formal o informal.

La situació de dependència es pot concebre des d’una doble vessant que ha anat
evolucionant en els darrers anys. Ha passat de l’anàlisi centrada en el dèficit,
és a dir, del que la persona no pot fer, a l’anàlisi centrada en les possibilitats i
com algunes mancances poden ser superades modificant l’entorn i adaptant-lo a
les necessitats de la persona dependent, és a dir, eliminant les barreres físiques,
cognitives i/o socials per a l’autonomia i la participació.
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La situació de dependència es configura a partir de les capacitats de la
persona i de les possibilitats que li ofereix l’entorn.

D’entrada, la tasca de la persona cuidadora és modificar l’entorn físic, cognitiu i
social per possibilitar el nivell màxim d’autonomia de la persona i, un cop adaptat
l’entorn, tenir-ne cura en allò que la persona no pot assumir. La relació, en aquest
cas, de la persona que cuida amb la persona dependent és asimètrica, ja que el
primer ha d’assumir responsabilitats i actuacions que l’altra no pot realitzar.

Malgrat la relació desigual, aquesta s’ha de basar en el reconeixement de
l’altre com a individu únic, amb dret a ser escoltat i tingut en compte, on
hi hagi respecte, bon tracte i coherència.

Entre les persones que es poden trobar en situació de dependència hi ha alguns
col·lectius amb un nombre significatiu de persones en aquesta situació: persones
grans, persones que pateixen alguna malaltia física o psíquica i persones amb
discapacitat intel·lectual o física (sensorial o motriu).

1.4.1 Les relacions socials de les persones grans

L’envelliment és la darrera etapa del cicle vital de la persona. Implica un procés de
canvi que es dona en diferents plans: el biològic, el psicològic i el social, tot i que
aquests canvis no s’esdevenen necessàriament de manera simultània. El procés
d’envelliment presenta continuïtats respecte als períodes anteriors, ja que és el
fruit de la trajectòria vital de la persona, però a la vegada discontinuïtats, ja que
els canvis d’aquesta etapa poden suposar noves concepcions, emocions, relacions,
estatus i patrons de comportament.

La variabilitat i diversitat de persones en aquesta etapa del cicle vital és enorme.
Es donen dues situacions oposades: persones que es valen per si mateixes fins a
la mort i d’altres que passen a ser dependents d’altres persones que n’han de tenir
cura. Les persones grans funcionals, no dependents, poden tenir una vida plena
d’activitats, relacions, diversitat d’entorns, etc. En canvi, les persones grans en
situació de dependència van minvant la seva participació activa en els diferents
contextos de vida, que van quedant reduïts i limitats.

Estructura demogràfica i envelliment de la població

L’eurostat, amb dades del maig del 2018, assenyala que l’any 2017 gairebé la cinquena
part de la població de la UE (19%) tenia 65 anys o més. La previsió és que el percentatge
de persones de 80 anys o més es dupliqui fins al 2080, que assolirà el 13% de la població
total.

bit.ly/33UvzCi

El progressiu envelliment de la població i la major esperança de vida, la longe-
vitat, són dos fenòmens indiscutibles de les societats occidentals actuals. Aquest
procés es dona en noves condicions i circumstàncies que posen de manifest com es
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concep i com es viu actualment aquest darrer període del cicle vital. Un exemple
clar és que avui dividim aquesta etapa en dues subetapes: tercera edat (més de 65
anys) i quarta edat (a partir de 80 anys) (Robles, 2006 i Pinazo i Sánchez, 2005).

Respecte a les persones grans, la majoria d’idees preconcebudes assenyalen
aquesta etapa del cicle vital caracteritzada per la degradació, la decrepitud i el
declivi funcional, cognitiu, social, econòmic, i polític. La desvalorització de la
vellesa té a veure, entre d’altres, amb la seva situació de dependència (Robles,
2006). La manca de valor social de la vellesa té a veure també amb una societat
on la joventut adquireix un valor marcadament positiu, entesa com un conjunt
d’individus independents i autònoms.

Malgrat que les persones grans gaudeixen, cada vegada més, d’una major qualitat
i d’unes millors condicions de vida, fets que repercuteixen de manera positiva en
la seva salut, relacions i manera d’estar, hi ha alguns estereotips que encara es
mantenen en major o menor mesura respecte a la gent gran.

“Els estereotips més habituals respecte a la gent gran són:

• Les persones grans són individus malalts o amb salut deficient.

• Les persones grans són subjectes senils o estan en la seva segona infantesa (són com nens).

• Les persones grans són rígides i inflexibles.

• Les persones grans no tenen prou capacitat laboral i s’haurien de retirar.

• Les persones grans no tenen vida sexual.

• Les persones grans es volen desvincular o retirar gradualment d’una participació social activa.

• Moltes de les persones grans viuen soles i abandonades per les seves famílies.

• Moltes de les persones grans viuen en institucions.”

M. Izal i I. Montorio (2009). “El desenvolupament durant l’envelliment” (pàg. 14-15).

Tot i aquests perjudicis la realitat posa de manifest que la majoria de les persones
grans viuen de manera independent, amb bons nivells d’activitat i vitalitat, fet
que posa en entredit aquest model de decrepitud. A més, la idea d’una vellesa
passiva va canviant a la llum de diverses evidències. Entre d’altres: cada vegada
més persones grans practiquen esport, d’altres comencen o segueixen estudiant,
d’altres segueixen treballant, d’altres parlen de la seva sexualitat o inicien noves
relacions de parella.

La majoria de recerques indiquen que la xarxa social de les persones grans està
composta per persones de la seva família: parella, fills, germans i nets. Les
relacions amb els fills i els nets suposen un intercanvi intergeneracional amb
aportacions i enriquiment mutu per als seus participants.

“Entre les relacions més importants per a les persones grans es troben en aquest ordre: la
parella, els fills i nets, la resta de familiars i els amics.”

S. Pinazo i M. Sánchez (2005). Gerontología. Actualización, innovación y propuestas (pàg.

13).
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Els fills són els principals proveïdors de suport social, tant instrumental com
emocional, i també la parella, si n’hi ha. Altres relacions familiars que semblen
enfortir-se durant la vellesa són les mantingudes amb els germans. Finalment, els
amics i els veïns juguen un paper menor quant al suport (Izal i Montorio, 2009).

Durant l’envelliment es donen canvis personals i socials en la configuració, les
característiques i l’ús de les xarxes socials i el seu suport. Les xarxes socials
es redueixen respecte a les d’etapes anteriors, i la freqüència de les relacions
interpersonals també disminueix. La reducció de la xarxa social pot ser atribuïda
a canvis ens els contextos de vida de les persones i les seves relacions (Pinazo
i Sánchez, 2005), tot i que els canvis també poden ser atribuïts a la decisió de la
persona que selecciona mantenir les relacion amb aquelles persones que afavoreixi
el seu benestar emocional. És rellevant assenyalar que en aquesta edat semblen
adquirir major importància les relacions íntimes i la figura del confident que
proporciona suport emocional. Aquest rol es exercit, en aquest ordre, per l’altre
membre de la parella, els amics, els fills i els germans.

L’envelliment suposa noves situacions a les quals cal adaptar-se, totes elles amb
conseqüències per a la xarxa de relacions interpersonals. Dues d’aquestes noves
situacions han estat àmpliament estudiades ja que es donen de manera força
extensa en aquestes edats:

• Pèrdua de persones significatives, freqüentment la parella

• Pèrdua del context laboral

La manera com es viuen la viudetat i la jubilació és variada, però és evident és que
té un impacte en el dia a dia de la persona i en les seves relacions, que es veuen
modificades. Aquesta circumstància es pot viure com una pèrdua o com una nova
possibilitat o, fins i tot, com un fet alliberador.

Els estudis assenyalen que la viudetat, és a dir, viure la mort de la pròpia parella,
és un esdeveniment que acostuma a tenir un impacte negatiu en la vida de les
persones i que té efectes sobre la seva salut física i psicològica. Aquest fenomen a
Espanya, i a la resta de països d’Europa, afecta de manera més freqüent les dones
que els homes. La pèrdua del cònjuge suposa, entre d’altres, la pèrdua d’una font
essencial d’interacció i elimina, ni que sigui de manera temporal, un dels rols
socials que ha exercit la persona, el de parella.

Perfil de les persones grans a Espanya 2020

Tal com s’assenyala en l’informe Un perfil de las personas mayores en España 2020, amb
dades de 2018, al llarg de l’envelliment augmenta la probabilitat de viure sol, ja que les
llars unipersonals de persones de 65 anys i més han augmentat, tot i que les proporcions
són menors que en altres països europeus.

Pel que fa a les persones grans que viuen soles, la proporció és major en dones que
en homes (31% enfront del 17,8%), malgrat que el nombre d’homes que viuen sols ha
augmentat de manera significativa els darrers anys. Tot i això, la majoria d’homes de 65
anys o més viuen amb la seva parella. Les dades assenyalen que el 60,2% de les persones
grans estan casades (75,8% d’homes i 48% de dones) i el 28,2% son vídues (12% d’homes
i 40,9% de dones).

Pel que fa a la jubilació, també implica, a banda de la pèrdua del rol professional,
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Les dones cuidadores

Les dades assenyalen que
majoritàriament la cura de les
persones dependents la duen a
terme dones menors de 65 anys,
especialment les de 45 a 64 anys,
que contribueixen a la meitat del
volum de la cura, mesurat en
hores, que aporten tots els
cuidadors (48,4%).

una pèrdua de les oportunitats de contacte social derivades de la feina i un augment
del temps lliure de la persona. Tot i els mites respecte a la jubilació, l’adaptació
econòmica i emocional sol ser satisfactòria i en la majoria dels treballadors jubilats
no implica cap efecte sobre la salut o l’estat d’ànim (Izal i Montorio, 2009).

Altres canvis significatius en algunes persones grans són el deteriorament de
salut, d’aspectes físics (sensorials o relatius a la mobilitat) i de l’àrea cognitiva,
fet que suposa el creixement de la necessitat d’ajut a la pròpia llar o la necessitat del
trasllat a una institució de dia o residencial, de manera temporal o permanent. Les
persones grans en situació de dependència requereixen una cura perllongada
en el temps degut a la major longevitat, i normalment la cura va augmentant de
manera progressiva en grau d’intensitat. Amb aquest col·lectiu de persones és
fonamental tenir en compte la seva trajectòria i les experiències vitals, ja que són
persones que passen de ser autònomes i independents a ser dependents. Esdevenir
dependents suposa, entre d’altres, un canvi significatiu de rols en la seva vida, ja
que els fills i filles poden convertir-se en figures de vincle, de cura, de protecció i
de seguretat per a pares i mares (López, 2003).

A Espanya entre un 15 i un 20% de les persones grans són dependents, per la qual
cosa necessiten l’ajuda de tercers per realitzar les activitats de la vida diària. La
majoria de persones grans dependents són dones. En aquest sentit, actualment
és notable el rol dels fills i filles com a proveïdors de cures, que duen a terme
funcions de cura informal. Aquests cuidadors informals, fonamentalment la filla
o l’esposa, realitza un ampli ventall de tasques d’ajuda a la persona dependent
relatives a la higiene, el vestir, les tasques domèstiques, els desplaçaments dins i
fora del domicili, la presa de medicaments, la infermeria, etc.

1.4.2 Les relacions socials de les persones amb malaltia mental

Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la discapacitat
derivada del trastorn mental (TM) es basa en l’afectació produïda pels símptomes
que constitueixen el seu diagnòstic: alteracions emocionals, cognitives i/o del
comportament que afecten els processos psicològics bàsics, que dificulten l’adap-
tació de la persona a l’entorn cultural i social i que creen alguna forma de malestar
subjectiu.

Per possibilitar la relació amb persones amb trastorns mentals greus cal tenir
presents algunes de les característiques que dificulten la seva participació i el
manteniment de les relacions:

• Comportaments pertorbadors

• Conductes d’inadaptació

• Baixa autoestima

• Manca de tolerància a la frustració
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Les persones que pateixen algun trastorn de salut mental tenen una dificultat
d’entrada i permanent respecte a les relacions socials, l’estigma social. És a dir,
pateixen els estereotips negatius que la resta de persones tenen envers elles i els
efectes adversos que aquest estigma porta associats.

“Quasi la meitat de les persones amb trastorn mental (TM) (44,4%) manifesten que la
societat els ha atribuït freqüentment que el seu TM és crònic, és a dir, que no remetrà.
La inestabilitat (42,9%), la fragilitat (40,1%) i l’aïllament social (39,3%) són altres de les
característiques que s’atribueixen sobretot a les persones amb TM.”

Diversos autors (2016). L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya (pàg. 14-

15).

És rellevant posar de manifest que aquesta visió de la població en general referida
a les persones amb TM els genera una autopercepció que és pràcticament una
còpia de l’estigma social.

“L’autoatribució de cronicitat (49,0%) és la que apareix amb major freqüència. La fragilitat
(45,2%), la inestabilitat (43,4%) o l’aïllament social (43,1%) són altres estereotips que
apareixen en major freqüència quan les persones es defineixen a si mateixes.”

Diversos autors (2016). L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya (pàg. 39).

Aquesta autopercepció es construeix, de forma majoritària, a través de dues vies:

1. Diagnòstic, que associa l’etiqueta diagnòstica a l’estereotip, llegint totes les
conductes de la persona des de l’estereotip i atribuint-les totes al TM.

2. Missatges, directes i indirectes, rebuts de les persones significatives. És a
dir, les valoracions i atribucions que reben de l’entorn social, que tendeix a
interpretar la conducta de la persona des del filtre de l’estereotip.

És clar i manifest que algunes d’aquestes categories, atribuïdes socialment i
autoatribuïdes, dificulten en gran mesura les relacions i tenen repercussió en les
relacions amb un mateix i amb els altres i en el desenvolupament i l’aprenentatge
de les habilitats socials. Cal assenyalar que al marge de les percepcions d’un
mateix i dels altres el tracte discriminatori també té un efecte devastador en les
relacions socials, ja que moltes vegades desemboca a evitar-les.

”[...] val la pena remarcar que el 80,1% de les persones enquestades manifesta haver
estat tractada injustament en algun àmbit de la seva vida (personal, social, laboral i/o
sociosanitari) pel fet de tenir un TM. Així mateix, és força destacable que un 54,9% afirmi
que, o bé en algun dels àmbits o bé per part d’alguna persona concreta, aquest tracte
negatiu ha estat bastant o molt freqüent.”

Diversos autors (2016). L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya 2016 (pàg.

45).

Les conseqüències de la discriminació són:

• Directes



Atenció i suport psicosocial 25 Valoració de la competència social

– Maltractament: verbal, econòmic, físic, sexual i/o psicològic (evitació
o rebuig, condescendència, sobreprotecció i control)

• Indirectes

– Por

– Estigma anticipat (previsió de la situació de discriminació)

Aquests fenòmens afecten sobretot les decisions de deixar de fer, és a dir, no
establir noves relacions, i segons el caràcter, si tenen com a base la discriminació,
deixar de tenir-les. És a dir, provoca l’aïllament social, que es manifesta en
retraïment social, associabilitat o, simplement, reducció de contacte amb els altres.

“El 40,9% afirma que, freqüentment, ha deixat de fer activitats d’oci, culturals o d’esports
per evitar ser tractat injustament pel fet de tenir un TM, i el 39,8% manifesta que ha deixat
d’expressar la seva opinió en públic. Les conseqüències de l’estigma anticipat també
afecten el món laboral, com ara el fet de deixar de treballar (39,2%) o deixar de buscar
feina (39%), essent un aspecte important en l’assoliment de més independència per part
de la persona amb TM. Val la pena ressenyar que el 88,8% de les persones enquestades
ha deixat de fer alguna de les activitats indicades pel fet de tenir un TM.”

Diversos autors (2016). L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya 2016 (pàg.

54)

Algunes de les persones amb TM afirmen que amaguen la seva malaltia i només
comparteixen aquesta informació amb persones amb qui mantenen nivells de
confiança alts. L’entorn laboral és l’àmbit on l’ocultació és més freqüent, seguit
dels entorns educatius. Només en les relacions d’amistat i de parella disminueix
dràsticament l’amagament. A la llarga, l’ocultament del TM esdevé una barrera
comunicativa que provoca el deteriorament de les relacions d’amistat.

“En síntesi, amagar el TM és una estratègia que permet esquivar l’estigmatització i la
discriminació.”

Diversos autors (2016). L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya 2016 (pàg.

57).

Establir relacions d’amistat basades en el bon tracte, l’empatia i la comprensió
esdevé un repte per a les persones amb TM. Els factors que incrementen la
predisposició positiva de la resta de la població envers les persones amb un TM
són producte de les circumstàncies:

• Haver patit experiències negatives.

• Tenir interès personal per la salut mental.

• Formar part d’un espai social en convivència amb persones que tenen un
TM.

El bon tracte continua depenent, excessivament, de factors i elements completa-
ment fortuïts, atzarosos.
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Les persones que tenen un TM i el seu cercle social necessiten eines per poder
establir una comunicació fluida, oberta i franca en relació amb tot allò que
concerneix el TM. Majoritàriament, explicar en què consisteix, exposar les seves
necessitats, parlar dels símptomes, etc. és quelcom que s’aprèn a fer sense cap
pauta prèvia, és a dir, per un procés d’assaig i error.

Tot i la gran variabilitat de necessitats en funció del trastorn de salut mental
concret, per tal d’organitzar un entorn físic i social que permeti l’accés i la
participació de les persones amb TM en l’àmbit social i relacional cal tenir en
compte, entre d’altres:

• Aspectes físics

– Promoure un espai que doni a la persona seguretat i confort, a la vegada
que s’ha de preveure un espai alternatiu que doni confiança i estabilitat
i al qual tingui accés quan necessiti calmar-se.

– Garantir un ambient sensorialment confortable.

– Organitzar els espais, els temps, les activitats, els materials i les
seqüències de manera estructurada, predictible i rutinària per evitar
el malestar.

– Utilitzar elements visuals per estructurar l’espai i el temps, per referir-
se a persones, accions, etc. Es coneix com a sistemes augmentatius i
alternatius de comunicació (SAAC).

• Aspectes socials

– Utilitzar procediments rutinaris d’acollida, comiat i transicions.

– Anticipar el que passarà més endavant, allò nou i imprevist, que pot
causar un nivell considerable d’estrès i malestar.

– Organitzar i pautar les activitats més obertes i excepcionals.

– Acompanyar, tenint en compte la persona, les seves característiques,
les necessitats i els interessos.

– Entendre que els comportaments de la persona que pateix TM seguei-
xen una lògica interna, abans de pretendre transformar-los o eliminar-
los.

– En cas que la persona estigui malament, identificar el seus malestars i
ajudar-la a calmar-se.

– Acceptar els temps i el ritme de la persona afectada i les seves
discontinuïtats.

– Treballar habilitats d’autonomia personal i social sense ser intrusiu.

– Comptar amb persones referents que serveixin de model i d’ajut tant
entre els cuidadors informals com entre professionals i iguals.



Atenció i suport psicosocial 27 Valoració de la competència social

1.4.3 Les relacions socials de les persones amb discapacitat
intel·lectual

Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la discapacitat
intel·lectual suposa limitacions significatives en el funcionament intel·lectual, en
la conducta adaptativa i en les habilitats pràctiques.

La discapacitat intel·lectual pot tenir diferents nivells d’afectació: lleugera, mode-
rada, severa i profunda, amb els consegüents efectes diferencials per a l’autonomia
de la persona i la seva possibilitat d’establir i mantenir relacions amb els altres.

Cal prioritzar, per a les persones amb discapacitat intel·lectual, el desenvolu-
pament d’aquelles habilitats que els permetin l’accés a l’aprenentatge, la so-
cialització i la participació activa en entorns de vida quotidiana. És el que
s’anomena conducta adaptativa, entesa com un conjunt d’habilitats conceptuals
(de comprensió de l’entorn), socials (de relació amb els altres) i pràctiques (de
resposta a les diferents exigències de la vida quotidiana: cura personal, estudis,
ocupació, etc.).

Per adquirir aquestes habilitats s’estableix com a fonamental desenvolupar:

• Habilitats fundacionals: són aquelles que fonamenten la interacció amb les
persones i amb la informació rebuda de l’entorn. Faciliten i promouen l’ac-
cés a la relació, la interacció i el benestar, i permeten cert grau d’autonomia.

• Competència social: és la combinació de la conducta adaptativa, les
relacionals socials i l’acceptació dels iguals.

• Estratègies d’autodirecció: possibiliten la regulació de la pròpia conducta i
el comportament a través d’estratègies de planificació, realització i valora-
ció de tasques per, si cal, modificar-les. Són estratègies clau en els diferents
àmbits de la vida quotidiana: aprenentatge, oci, relació amb els altres, etc.

• Autodeterminació: permet la presa de decisions de l’individu per autodirigir
la seva pròpia vida des del reconeixement de la seva capacitat i suficiència.

Per promoure el desenvolupament personal i social de les persones amb discapa-
citat intel·lectual es poden utilitzar, entre d’altres:

• Suports visuals per a l’organització personal, temporal i espacial.

• Treball específic d’hàbits a través de les rutines diàries.

• Procés de modelatge sistemàtic per part del cuidador informal, el professio-
nal i/o els iguals.

• Adaptació a l’accés i a l’expressió de la informació i els esdeveniments.

• Facilitació de la comprensió de la informació i els esdeveniments.
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Sistemes augmentatius i
alternatius de comunicació

(SAAC)

Formes d’expressió alternatives
al llenguatge oral utilitzades

quan la parla no és un instrument
prou eficaç de comunicació en

les interaccions socials i l’accés
a l’entorn. Poden incloure

estratègies de comunicació i
recursos materials i tècnics.

Fundació ONCE

A Espanya l’Organització
Nacional de Cecs Espanyols
(ONCE) és una fundació al

servei de persones cegues o amb
altres discapacitats que té com a

objectiu millorar la seva
autonomia personal i qualitat de

vida. Podeu visitar el seu web:
www.fundaciononce.es

1.4.4 Les relacions socials de les persones amb discapacitat
sensorial

Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la discapacitat
sensorial pot ser de dos tipus:

• Visual: derivada d’una pèrdua total o parcial de visió, com a conseqüència
de malalties oculars i/o neurooftalmològiques.

• Auditiva: derivada d’una pèrdua total o parcial d’audició. Pot anar acom-
panyada de discapacitat de la comunicació i la parla.

Les persones amb discapacitat sensorial tenen algunes dificultats afegides en
les relacions socials ja que tant en la comunicació verbal com la no verbal
el llenguatge auditiu i visual són aspectes claus. Cal, per tant, conèixer les
limitacions en la comunicació per adaptar-s’hi a través de conductes adequades
i l’adaptació de l’entorn i dels ajuts a l’hora de comunicar-se a través de sistemes
alternatius a l’oralitat o als referents visuals.

Pel que fa a l’entorn, entre d’altres, cal tenir en compte:

• Utilitzar elements visuals o auditius per estructurar l’espai i el temps i per
referir-nos a les persones, accions, etc.: sistemes augmentatius i alternatius
de comunicació (SAAC).

• Garantir un ambient sensorialment confortable.

• Comptar amb persones referents, tant cuidadors informals, professionals o
iguals.

Les persones amb sordceguesa (amb afectació als sentits de la vista i l’oïda) pa-
teixen un impacte greu en el seu desenvolupament autònom, ja que la discapacitat
implica una limitació en l’accés i la participació a l’entorn degut a les dificultats
de comunicació associades.

Les relacions socials de les persones amb discapacitat visual

“Dins de la discapacitat visual podem distingir les persones amb ceguesa (no veuen
absolutament res o poden percebre la llum de manera lleugera) i les persones amb
deficiència visual més o menys severa, que conserven en menor o major mesura restes
de visió que els pot ser útil, normalment amb ajuts tècnics, per a la seva vida quotidiana.”

Font: bit.ly/2rhayP1.

És rellevant també distingir si la discapacitat visual és congènita o adquirida, ja
que en el darrer cas la persona té referents visuals que li permeten l’elaboració
d’imatges mentals relatives als espais, els objectes, les persones i els contextos i
les relacions amb les persones.
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Tiflotecnologia

Consulteu l’enllaç de l’ONCE
sobre coneixements, tècniques i
recursos perquè les persones
cegues puguin utilitzar la
tecnologia:

bit.ly/3gwTJsf

Logopedes

Consulteu l’enllaç del Col·legi
de Logopedes de Catalunya amb
informació sobre la professió.

bit.ly/3es7FBY

La persona amb ceguesa rep la informació de l’entorn mitjançant l’oïda, el
llenguatge, els sons i el tacte. En cas que conservi restes visuals funcionals, també
rep i pot aprofitar la informació visual amb més o menys necessitat d’adaptacions
d’aquesta informació o altres suports. En tots dos casos necessita adaptacions de
l’entorn i dels materials, ja que una de les vies fonamentals d’accés i d’expressió
de la informació, els esdeveniments i els coneixements i per establir, interpretar i
adaptar la relació, la via visual, no és possible o no ho és amb plenitud.

Les persones que es relacionen amb persones amb aquesta afectació han de
conèixer la discapacitat visual, la seva afectació i les necessitats de les persones
que la pateixen per tal d’adaptar la seva interacció i possibilitar la seva participació
activa. Uns dels professionals més rellevant per a aquestes persones són els tècnics
en tiflotecnologia.

Les relacions socials de les persones amb discapacitat auditiva

Dins de la discapacitat auditiva es distingeixen les persones amb sordesa
completa (cofosi) i amb hipoacúsia (conserven en major o menor mesura restes
d’audició). La discapacitat auditiva afecta sobretot la comunicació, amb la
consegüent incidència en l’aprenentatge, la socialització i la participació, ja que
el llenguatge és l’instrument per dur-les a terme.

Per això és fonamental conèixer el moment en què es presenta la discapacitat: si
és previ a l’adquisició del llenguatge oral (prelocutiu) o posterior (postlocutiu),
després de l’adquisició i l’ús de la parla. La sordesa completa prelocutiva porta, de
manera majoritària, a establir l’adquisició i la comunicació a través del llenguatge
signat, mentre que en el cas de sordesa completa o amb hipoacúsia d’aparició
postlocutiva es prioritza el llenguatge oral amb èmfasi en la percepció i l’expressió
a través de sons i/o labial.

La discapacitat auditiva pot presentar diversos graus: lleugera, mitjana, severa o
profunda. Cada grau té diferents afectacions en l’autonomia de la persona que les
pateix i diferents implicacions en la seva vida quotidiana i relacions amb els altres.

Cal conèixer l’especificitat de cada persona amb aquesta afectació, ja que en
alguns casos s’opta per potenciar la comunicació oral (si capta sons i/o fa lectura
labiofacial), la comunicació signada o la combinada amb l’ús d’altres recursos:
gestuals, gràfics i/o escrits. Normalment, amb les persones amb discapacitat
auditiva severa i pregona cal utilitzar sistemes de comunicació alternatius a l’oral.
Això suposa dificultats per a la interacció amb la resta de persones que no coneixen
aquest llenguatge. Sempre que sigui possible aprofitar restes d’audició, es promou
el llenguatge oral, tant receptiu com productiu, la lectura labial i l’ajut d’altres
sistemes de comunicació.

Les persones amb discapacitat auditiva compten amb els especialistes audiopro-
tètics, que valoren la possibilitat d’un suport tècnic per millorar l’audició. Entre
d’altres, els audiòfons, els implants coclears o els aparells de freqüència modulada
(FM). Uns dels professionals més rellevants per a aquestes persones són els
logopedes.
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Fisioterapeutes

Consulteu l’enllaç amb
informació sobre la professió

dels fisioterapeutes:

www.fisioterapeutes.cat

Per permetre la participació i la interacció d’aquestes persones en l’entorn social
cal fer adaptacions de l’entorn i dels materials, ja que una de les vies fonamentals
d’accés i d’expressió de la informació, els esdeveniments, el coneixement i la
relació com és la via auditiva no és possible, o no ho és amb plenitud.

Pel que fa a les situacions de comunicació cal tenir en compte la posició que
ocupa la persona amb discapacitat auditiva respecte al focus de la interacció i
les condicions acústiques que poden entorpir o promoure aquests processos. Els
ajustos tècnics passen, si hi ha restes auditives, per ampliar-les. Un element clau
per a la seva inclusió social és donar eines a les persones que hi interactuen en
les habilitats per comunicar-se i interactuar amb les persones amb discapacitat
auditiva.

1.4.5 Les relacions socials de les persones amb discapacitat física

Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la discapacitat física
pot ser de dos tipus:

• Motora: derivada de la pèrdua de capacitat de moviment per diverses causes
(malformacions, accidents, lesions cerebrals...)

• No motora: derivada de malalties orgàniques d’aparells o sistemes (cansa-
ment, malalties cròniques, renals, pulmonars...)

La discapacitat motriu fa referència a les limitacions posturals, de desplaçament
i/o de coordinació de moviments que afecten les persones que les pateixen.
Algunes de les dificultats específiques són: moviments incontrolats; dificultats en
la motricitat gruixuda i fina, el to i la força muscular; dificultats de desplaçament
i accessibilitat; dificultats en la coordinació; afectacions de la parla, etc. Quan la
discapacitat motriu té origen en el sistema nerviós central, poden aparèixer també
afectacions cognitives i/o sensorials. Respecte a la persona, cal analitzar aspectes
com la posició del cos, el desplaçament, les habilitats manuals, la comunicació i
el llenguatge i les capacitats en l’àmbit cognitiu.

La discapacitat motriu en funció de la seva afectació i les possibilitats d’utilització
d’ajuts tècnics es classifica en tres nivells en funció de si la persona és autònoma,
semiautònoma o dependent.

En el cas de persones amb discapacitats motrius s’utilitzen dos tipus de mesures:
rehabilitadores i d’habilitació. Les primeres van orientades a la rehabilitació física
(dutes a terme per fisioterapeutes) i les segones tenen com a objectiu que la persona
amb discapacitat motriu pugui dur a terme les diverses funcions i activitats de
la vida quotidiana amb el màxim d’autonomia, utilitzant procediments diferents
dels de les persones sense afectacions motrius. És a dir, a través de suports: ajuts
tècnics i altres mesures específiques.

Respecte els entorns de vida privats i públics, cal analitzar l’accessibilitat als
diferents espais (supressió de barreres arquitectòniques, distribució de l’espai,
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etc.), la disposició de suports materials (mobiliari adaptat) i humans, els ajuts
tècnics i els suports personals per a canvis posturals. Si hi ha dificultats en la
comunicació en relació amb la parla, també cal tenir en compte l’articulació de
sistemes augmentatius i alternatius a la comunicació.

La intervenció ha d’anar dirigida sobretot a eliminar els obstacles motrius, tant els
relatius a la motricitat gruixuda com la fina, a donar més temps per fer les tasques,
i a estar atents i observar el grau de fatiga. Els fisioterapeutes són professionals
destacats que treballen amb les persones amb discapacitat motriu.
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2. Components de les habilitats socials i avaluació

Les habilitats socials són els coneixements (saber), les aptituds i les destreses
(saber fer), les actituds i els valors socials (saber estar) i les actituds i els valors
personals (saber ser) amb les quals la persona estableix i gestiona les relacions
amb els altres.

Les conductes són la part manifesta de les habilitats socials, però s’ha de tenir
present que darrere seu sempre hi ha components cognitius (coneixements)
i afectius (emocions) i que tots tres elements estan en contínua interacció i
influència mútua. A la vegada cal tenir en compte que malgrat les habilitats socials
es manifesten en la relació amb els altres, tenen una altra cara que les configura:
la relació amb un mateix. Aquests dos elements (la relació amb els altres i amb
un mateix) estan entrellaçats i cada un informa i permet la construcció de l’altre.

Les habilitats socials de cada persona són fruit de múltiples factors: coneixements,
percepcions, sensacions i valors que s’atorga a si mateixa i als altres. Tots aquests
elements és construeixen a través de les experiències interpersonals que la persona
experimenta al llarg del seu cicle vital. Per tant, es configuren en l’entorn social a
través de les relacions amb els altres i són dinàmics i canviants.

Les habilitats socials són també habilitats situacionals, és a dir, actuacions con-
cretes que es configuren en situacions específiques. Estan influïdes, entre d’altres,
per la percepció de la persona, l’actuació de les persones que hi intervenen, la
situació que les defineix, les normes que regeixen el context. Per tant, les habilitats
socials impliquen adequar el comportament en funció de diverses variables que
conformen la situació concreta, on la persona no és l’única protagonista ni és
de manera exclusiva qui estableix les normes, ni les seves expectatives són les
úniques que es posen en joc, sinó que hi ha altres actors que també hi intervenen
i la defineixen. Això fa que les habilitats socials, per ser eficients, requereixin
flexibilitat i versatilitat per adaptar la percepció, la cognició, l’emoció i la
conducta a la situació i a la resta d’actors que la configuren.

Les habilitats socials són el conjunt interrelacionat de conductes,
cognicions i emocions que es posen en funcionament de manera
interdependent i recíproca entre, com a mínim, dues persones quan
interactuen.
S’han d’ajustar a variables situacionals i contextuals que configuren
significats socials que van més enllà de les persones concretes que es
relacionen.

Les habilitats socials impliquen la cognició, l’emoció i la conducta de, com a
mínim, dues persones i les variables situacionals i culturals en què aquestes es
configuren. Vegeu la figura 2.1.



Atenció i suport psicosocial 34 Valoració de la competència social

Figura 2.1. Components de les habilitats socials

L’avaluació de les habilitats socials permet obtenir informació per poder-la analit-
zar, valorar i interpretar. Això possibilita intervenir en la direcció que la valoració
orienti, és a dir, actuar sobre les conductes, les emocions i els pensaments de la
persona i sobre les característiques socials i materials dels seus entorns de vida, per
mantenir-les, modificar-les o eliminar-les en funció de si permeten l’estimulació
i la potenciació de la socialització i la participació de la persona o, per contra, la
impedeixen, inhibint-la o dificultant-la.

Per analitzar les habilitats socials de la persona, poder-les valorar i, si cal, millorar-
les a través de l’aprenentatge, cal descriure els elements rellevants del seu entorn
social i material i les variables personals del subjecte (la seva manera de veure’s i
de veure l’entorn, la gestió de les pròpies emocions i l’impacte que li produeixen
les dels altres, la valoració de si mateixa i de les persones del seu voltant). L’entorn
possibilita patrons de comportament i elements per construir-se a si mateix i
per construir les relacions amb els altres. Per tant, el pes de l’anàlisi recau en
la persona i en el seu entorn social i material. En especial, en el paper que
desenvolupen les persones significatives, tant per les relacions que hi estableix
com per les que permet que estableixi amb d’altres.

2.1 Components de les habilitats socials

Els components de les habilitats socials es poden analitzar en termes de variables
individuals. És a dir, els coneixements, els pensaments, les percepcions, les
emocions i les actuacions de cada persona en relació a si mateixa i als altres.
També es poden analitzar des de la perspectiva de les variables contextuals que
les configuren.

Pel que fa als components individuals, cal analitzar els tres elements que compo-
nen les habilitats socials: cognitius, emocionals i conductuals, entenent que estan
entrellaçats. Sempre des d’una doble vessant: respecte a un mateix i en relació als
altres.

En relació a les habilitats socials, la cognició es concreta en la concepció que té
la persona respecte què és ser hàbil socialment, si s’aprèn o ve donat, etc.

Els components afectius impliquen les emocions que generen aquests pensaments
respecte a l’entorn, als altres i a un mateix. Es manifesten a través del processos
que impliquen percepcions, sensacions i emocions, i la consegüent valoració d’un
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mateix i dels altres, la percepció del propi valor i de l’autoeficàcia, i en concret, el
propi valor i autoeficàcia respecte a les relacions socials.

La dimensió conductual engloba la forma d’actuar davant de les diverses interac-
cions socials. Aquestes actuacions poden anar dirigides cap a un mateix o cap als
altres, però acaben incidint sempre de manera simultània en ambdues direccions.

Pel que fa als elements contextuals les construccions individuals són fruit de
l’experiència en uns contextos determinats on intervenen persones concretes que
configuren la realitat personal de cada subjecte. Per tant, cal analitzar la relació
amb els altres a través, entre d’altres, de les seves conductes i els seus missatges i de
la influència en les construccions que fa cada persona. Els components contextuals
posen de manifest la influència dels altres en la construcció de la concepció, la
vivència i l’actuació sobre un mateix i sobre els altres i l’entorn social.

2.1.1 Components individuals

Els components individuals es refereixen a les característiques pròpies de cada
persona: la concepció que té de si mateixa (autoconcepte) i dels altres, les
expectatives que té de si mateixa a l’hora d’afrontar les situacions d’interacció, els
motius als quals atribueix els seus èxits o fracassos en les relacions interpersonals,
el valor que atorga a les habilitats socials que posseeix (autoestima) i la consegüent
motivació per cercar, establir i mantenir relacions. Aquests elements ens situen
en un ventall ampli de diversitat en les persones en situació de dependència, on la
variabilitat individual és la característica definitòria.

Els condicionants individuals es construeixen en les interaccions amb les altres
persones significatives i són fruit d’un procés d’aprenentatge. Per tant, estan
configurats pels condicionants contextuals.

Components cognitius

Els components cognitius de les habilitats socials són les concepcions i per-
cepcions que la persona ha anat construint al llarg del seu desenvolupament
relatives a dos aspectes: com és ella i com es l’entorn social i les altres persones.
Entre d’altres, es concreten en concepcions referides a les característiques de les
situacions en què participa, les característiques que ha de tenir una persona per ser
competent socialment, etc.

Aquests elements són fruit de la construcció que la persona ha anat elaborant
internament a partir de les dades que ha recollit al llarg del seu cicle vital a
través d’experiències directes i vicaries (aprenentatge per observació) i de com les
ha anat interpretant en funció de les experiències prèvies i de les confirmacions
o els desmentiments que ha rebut de l’entorn. Tal com assenyala Cèsar Coll
(2004), les concepcions que en un moment tenim sobre les diverses parcel·les de
la realitat s’organitzen en esquemes de coneixement. Aquests esquemes formen
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part de l’estructura cognitiva del subjecte i són fruit de la interiorització dels
coneixements que ha anat construint. Es van elaborant al llarg de la vida, ampliant-
se, matisant-se, corregint-se o fins i tot eliminant-se.

Els esquemes de coneixement es refereixen al món social i relacional, a un mateix,
als altres i a les habilitats socials pròpies i dels altres. Cada persona, per tant,
posseeix uns esquemes de coneixement en relació a si mateixa (autoconcepte) i
als altres (concepció dels altres), a les situacions que l’envolten socialment (com
és el món de les interaccions i relacions) i a ser hàbil socialment.

Pel que fa al concepte personal del món social, al funcionament dels esdeveni-
ments relacionals que s’hi produeixen i al rol que hi exerceixen les altres persones,
es pot concebre com un contínuum delimitat per dos extrems: el món com un espai
acollidor i respectuós o, per contra, el món com un espai hostil, cruel o fins i tot
perillós. En conseqüència, es poden concebre les altres persones com a persones
amb qui es pot comptar i confiar o, al contrari, persones a qui s’ha d’evitar perquè
no ens facin mal.

El coneixement i la percepció d’un mateix es recullen en l’autoconcepte, és a dir,
la manera com la persona es concep a si mateixa. Aquest es pot inscriure dins
d’un ventall ampli d’opcions que van del contínuum hàbil o no hàbil socialment,
amb interès o indiferència envers els altres, obert o tancat respecte a les relacions
socials, amb tendència a l’extraversió o a la introversió, etc.

El component cognitiu inclou els següents elements: concepcions, pensaments i
creences, fet que posa de manifest que el que afecta cada persona no és el que
passa objectivament, sinó com aquesta ho viu. Això fa que la realitat sigui molt
més complexa del que es mostra a simple vista. En psicologia la perspectiva que
dona valor a la percepció i la vivència personal com a element explicatiu de la
conducta s’anomena fenomenologia.

Components afectius

Els components afectius són la traducció dels components cognitius, contextuals i
relacionals a percepcions, sensacions i emocions que tenen un fort impacte sobre
la conducta de les persones.

La concepció d’un mateix i dels altres genera una serie d’expectatives i atribucions
vinculades a l’autoestima, que es concreta en la pròpia valoració de competència o
incompetència a nivell social i que predisposa a un major o menor grau d’actuació
dirigida a iniciar, establir i/o mantenir relacions.

Les persones tenen expectatives diverses pel que fa a la seva capacitat i el
seu èxit en les relacions socials. Aquestes expectatives es construeixen al
llarg del cicle vital i tenen a veure amb la seva història d’èxits o fracassos
relacionals i amb els missatges directes o indirectes que reben de l’entorn
respecte a la seva competència.
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Les expectatives són un dels condicionants clau per establir i mantenir relacions
perquè predisposen en major o menor mesura a la persona cap a la relació.
Vinculades a les expectatives, hi ha les atribucions.

Les atribucions són l’explicació que es fa cada persona de l’èxit o el fracàs
en les seves relacions.

L’èxit o el fracàs pot ser atribuït a:

• Causes internes o externes (personals o contextuals)

• Causes controlables o incontrolables

• Causes variables o estables

La manera com es configuren aquestes atribucions permet un major o menor grau
de control i possibilitats personals cap a la relació. Les atribucions desitjables
són aquelles que expliquen tant l’èxit com el fracàs per les causes següents:

• Internes (personals)

• Controlables (actuació del subjecte)

• Variables (modificables)

Per tant, la persona disposa del control sobre les relacions que estableix i sobre
com es desenvolupen i flueixen.

En canvi, la concepció més perjudicial per a la persona i l’entorn és quan l’èxit
s’explica per les causes següents:

• Externes (contextuals)

• No controlables (el subjecte no hi pot actuar)

• Variables (canviants)

I passa el mateix quan el fracàs s’atribueix a les següents causes:

• Internes (personals)

• No controlables (el subjecte no hi pot actuar)

• Estables (no modificables)

En ambdós casos, la persona no té cap control sobre el procés d’establir i mantenir
relacions. Per tant, no pot controlar el nivell d’èxit o fracàs i, en conseqüència, no
en pot assumir cap responsabilitat.

L’atribució de responsabilitat personal sobre les pròpies actuacions i sobre les
seves conseqüències és positiva perquè reconeix la possibilitat de canvi a través
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Programació
neurolingüística (PNL)

La programació neurolingüística
(PNL) analitza com s’elabora el

pensament i la seva influència en
la configuració de les conductes,
posant el focus en els processos

comunicatius, en la
transformació dels pensaments i,

en conseqüència, de les
conductes.

de l’aprenentatge. Entén, per tant, que les pròpies habilitats són millorables i
que el subjecte té control sobre la seva competència. Un major nivell d’èxit o
fracàs depèn de la persona, que sempre té la capacitat per millorar. En canvi,
l’estil atribucional, que entén que l’individu no té control sobre els seus èxits o
fracassos, fa que no hi hagi percepció de control ni de responsabilitat i que es
descarti la possibilitat d’aprenentatge encaminada a la millora.

Les expectatives i les atribucions són clau en la configuració de la valoració que
la persona fa de si mateixa com a competent o no en les relacions amb els altres.
És a dir, en la construcció de la seva autoestima relacional, el valor que s’atorga
com a persona en les relacions socials.

Els components afectius posen de manifest les emocions i els sentiments que
generen les concepcions i percepcions, és a dir, com es valora a si mateix el propi
subjecte, els altres i l’entorn.

El desenvolupament de l’autoestima és el resultat d’unir la cognició relativa
a un mateix (autoconcepte) amb l’emoció i el valor que genera. És fruit de
l’experiència social de la persona, que és una construcció activa i progressiva
lligada a les experiències socials que es configuren conjuntament amb els
altres, les situacions, les normes, etc.

Les emocions i els sentiments es despleguen en diverses direccions: la que
desperta l’actuació de l’altre, la que desperta la situació que es viu, la que es té
d’experiències prèvies, la que s’associa a la pròpia percepció i actuació. Aquestes
emocions i sentiments impacten en tot el procés relacional. En aquest procés és
clau aprendre a identificar, interpretar, comprendre, regular i gestionar les pròpies
emocions. És el que s’anomena intel·ligència emocional

La percepció i la valoració de la realitat es posa de manifest a través del llenguatge
que utilitzem per parlar de nosaltres mateixos, dels altres i de les situacions. En
aquest sentit, és rellevant la perspectiva de la programació neurolingüística (PNL),
que posa de manifest com el llenguatge configura realitats.

Components conductuals

Les percepcions, concepcions i emocions en relació a un mateix i als altres
respecte a les relacions socials es tradueixen en conductes, que a la vegada
poden modificar percepcions, concepcions i emocions. Les variables cognitives i
afectives inscrites en un context concret provoquen l’actuació de la persona amb
major o menor grau de disposició i d’interès per establir i mantenir relacions. És
a dir, la persona manifesta un major o menor grau de motivació i d’esforç que es
fa visible a través dels nivells d’energia i de persistència que hi aboca.

Les conductes de la persona poden anar dirigides envers a si mateixa o envers els
altres, però ambdues interactuen i s’informen de manera continuada.

La conducta observable inclou els següents components:
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• Conductes verbals: expressió a través de paraules

• Conductes no verbals: expressions facials (mirada, somriure), gestos, postu-
ra, distància corporal

• Conductes paralingüístiques: to, volum, velocitat de la veu

• Conductes fisiològiques (més o menys perceptibles): tremolor, suor, enro-
jolament

L’anàlisi dels comportaments de manera desglossada permet generar hipòtesis
sobre els pensaments i les emocions que els guien o s’hi amaguen i possibilita
analitzar les habilitats socials que es posen de manifest en cada situació, ja que
les conductes comuniquen i, a banda de la comunicació explícita, també poden
expressar, entre d’altres, coherència o dissonància. Les conductes manifestes
poden ser fruit de major o menor consciència i, en conseqüència, de major o
menor autocontrol per part de la persona, és a dir que es poden configurar a través
d’estratègies i maneres de procedir més o menys establertes a priori.

Les conductes envers els altres estan interrelacionades amb les conductes cap a
un mateix, que es tradueixen sobretot a través del llenguatge intern en forma
d’autoverbalitzacions (Eceiza, M. i altres, 2008): què es diu la persona a si mateixa
respecte a la situació, respecte els altres, respecte els seus fins i objectius a través,
entre d’altres, de l’anàlisi de la pròpia conducta.

2.1.2 Components contextuals

Els condicionants contextuals, els elements que caracteritzen i configuren la
situació interactiva quan s’esdevé una relació amb una altra persona, tenen un
gran impacte en les variables personals de cada subjecte.

Aquest aspecte és rellevant perquè interpel·la les altres persones sobre la respon-
sabilitat que tenen en la construcció que cada persona fa de si mateixa, del món
social i dels altres. Permet actuacions dirigides a canviar el context de vida de
la persona per aproximar-se i assolir unes relacions de qualitat i satisfactòries.
Els cuidadors, els professionals i les persones que interactuen amb persones en
situació de dependència han de tenir present, fent-ho conscient, com ells mateixos
influencien en aquesta relació i possibiliten un major o menor grau d’èxit en les
interaccions.

Els condicionants contextuals de les persones en situació de dependència
són, entre d’altres, les expectatives que tenen cuidadors i persones que s’hi
relacionen, les atribucions que fan dels seus èxits o fracassos en les relacions
i la concepció i/o valoració de les seves capacitats i actuacions relacionals.

Les expectatives dels cuidadors i de les persones significatives són clau per
configurar les expectatives de la persona ens situació de dependència. El cuidador
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ha de tenir expectatives positives respecte a les capacitats de relació de la persona
en situació de dependència de manera realista, és a dir, partint de les seves
potencialitats, sense negar les mancances i entenent que aquestes es poden millorar
a través de l’aprenentatge. Cal posar l’accent en allò que la persona és capaç de
fer per, a partir d’aquí, establir el camí que ha de seguir per progressar.

Tal com passa amb les variables individuals, les expectatives dels altres també
van lligades a les atribucions dels èxits o els fracassos respecte a les relacions
interpersonals. La situació ideal seria que s’atribuïssin els majors o menors èxits
en la relació interpersonal a causes internes, controlables i modificables, és a dir,
modificables a través de l’actuació de la mateixa persona i dels diversos agents
dels contextos de vida, sobretot els cuidadors i persones significatives. Aquestes
atribucions suposen concebre el canvi, en el cas de dificultats en les relacions
socials, com a possible.

Finalment, la motivació per establir relacions és una variable interactiva entre la
persona i el seu entorn, ja que es fruit del grau d’esforç i persistència de la persona
i del grau de resposta de les relacions socials, que la reforcen o la debiliten.

2.2 Entorns de vida i persones significatives

Per poder analitzar i valorar, des de cada un dels seus components, les habilitats
socials de les persones en situació de dependència és fonamental analitzar els
seus entorns de vida i el paper que hi juguen les persones significatives. Cal
tenir present que les persones en situació de dependència requereixen l’ajut d’una
persona o més de manera diària per dur a terme les seves activitats del dia a dia,
amb la qual cosa aquestes persones cuidadores exerceixen una gran influència en
la vida quotidiana de la persona en situació de dependència. Adquireixen un gran
protagonisme en les seves relacions interpersonals, ja que en són un dels actors
principals.

A banda de la relació que estableixen amb la persona dependent, cal tenir present
que una de les influències més rellevants de les persones cuidadores són les
relacions que permeten, a través d’obrir en major o menor mesura nous contextos
d’experiències configurats per altres persones, acceptar aquests altres entorns
i els seus protagonistes. Això acaba permetent un nivell superior o inferior
d’autonomia de la persona en situació de dependència per participar-hi, etc.

Tal com assenyala Rogoff (1993), una de les majors influències dels cuidadors
sobre el desenvolupament de les persones en situació de dependència, quan parla
de pares i mares respecte als seus fills i filles menors, són les decisions que prenen
relatives a les activitats que han d’estar al seu abast i les que no i sobre els seus
companys i companyes, és a dir, les relacions interpersonals que poden establir i
les que no. Aquestes decisions tenen a veure tant amb la manera com el cuidador
percep la persona en situació de dependència com amb la concepció dels contextos
més enllà del que ell configura. Adquireixen un pes rellevant els estereotips i
prejudicis relatius a la persona en situació de dependència i a la conveniència, o
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no, del ventall de relacions interpersonals i de la diversitat de contextos socials
que són possibles per permetre fer-los efectius.

2.2.1 Persones en situació de dependència

Les persones en situació de dependència són aquelles que no poden dur a terme
les activitats de vida diària de manera autònoma, per la qual cosa necessiten la
participació d’un cuidador, formal o informal. Les persones dependents ho poden
ser per motiu de l’edat (infants, nens i nenes, adolescents i algunes persones grans),
per motius de malaltia (persones amb malaltia mental, amb patologies o trastorns
diversos, i persones amb malalties físiques) o per una discapacitat (persones amb
discapacitat intel·lectual, sensorial i/o física). Això posa de manifest que les
persones en situació de dependència són molt diverses en les seves situacions i
necessitats i, per tant, l’anàlisi de cada casuística, dels seus contextos de vida i de
les capacitats i dificultats és la base per a una intervenció correcta i ajustada.

A més, hi ha diferents graus de dependència segons la necessitat d’ajuda de la per-
sona per fer les activitats bàsiques de la vida diària, tal com s’assenyala al web del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (treballiaferssocials.gencat.cat)
a partir del barem de valoració de la dependència (BVD). S’estableixen tres graus
de dependència: dependència moderada (grau I), dependència severa (grau II) i
gran dependència (grau III).

2.2.2 Relacions privilegiades

Tal com es posa de manifest en la pròpia definició de dependència, la persona
dependent requereix la cura en diferents nivells, freqüències i intensitats d’una
altra persona o d’un conjunt de persones. La relació amb aquesta persona
que n’exerceix la cura és un element de gran importància per al seu benestar i
condiciona la resta de relacions que pugui establir i mantenir amb altres persones.

Un aspecte rellevant de la situació de dependència que cal tenir en compte per
entendre i actuar amb les persones en situació de dependència i les persones
cuidadores és el moment en què aquesta dependència s’ha esdevingut. Hi ha
persones a qui de manera primerenca, és a dir, des del moment del naixement,
ja se’ls detecta alguna discapacitat o trastorn. Aquest fet suposa, per part de
familiars o cuidadors, un procés de dol associat al trencament de les expectatives
respecte a la salut i a les capacitats de l’infant. Aquesta situació fa que la persona
cuidadora hagi de passar per un procés d’acceptació d’aquesta situació i estableixi
amb l’infant una actuació que en la majoria dels casos suposa cura i protecció i,
en una minoria, rebuig i fins i tot abandonament.

Quan la situació de dependència és sobrevinguda, és a dir, es dona al llarg del
cicle vital, qui pateix un major impacte psicològic respecte a aquesta nova situació
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és la persona que esdevé dependent. També es dona un procés de dol que cal tenir
present a l’hora de relacionar-s’hi. Evidentment, la persona cuidadora, quan hi té
un relació afectivoemocional, pateix també un procés de dol lligat al que ha perdut
la persona que ha esdevingut dependent i al que han perdut juntes.

Alguns elements que cal tenir en compte per tenir cura i establir una relació
positiva amb una persona en situació de dependència són, entre d’altres:

• Adaptar-se a les seves capacitats i necessitats, promovent al màxim la seva
autonomia.

• Possibilitar que se senti capaç i útil.

• Tenir en compte el seu punt de vista.

• Possibilitar que dugui a terme activitats del seu interès.

• Tenir interès per allò que expressa i necessita.

• Respectar la seva individualitat: normes, interessos, gustos, preferències i
costums.

• Permetre-li prendre les seves decisions i fer les seves tries i respectar-les.

És important tenir present que les característiques de la persona en situació de
dependència, les seves actituds i els seus comportaments condicionen el tipus de
relacions possibles. Per tant, la persona cuidadora es veu clarament influenciada
per aquestes característiques. A la vegada, tractant-se d’una situació interactiva,
les característiques de la persona cuidadora també tenen un gran impacte en
les possibilitats o dificultats amb les quals s’enfronta la persona en situació de
dependència a l’hora d’establir relacions amb ella i altres persones (vegeu la figura
2.2).

Figura 2.2. Influència entre persona cuidadora i persona
en situació de dependència

Com més elevat és el grau de dependència de la persona, més responsabilitat recau
sobre les persones cuidadores a l’hora de decidir en quins entorns participa o com
s’han de configurar aquests entorns, establir les activitats, els rols i les relacions
que s’hi donaran i determinar les característiques físiques i materials.

Una de les figures més rellevants per a les persones en situació de dependència
són els professionals especialitzats, que adquireixen una importància enorme en
la seva vida ja que els possibiliten habilitats, eines i recursos per esdevenir al
màxim d’autònomes. Aquests professionals són, entre d’altres, els fisioterapeutes
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en el cas de les persones amb discapacitat motriu i els logopedes en el cas de les
persones amb discapacitat auditiva.

2.2.3 Contextos de vida de les persones en situació de dependència

Els contextos de vida de les persones en situació de dependència i el desen-
volupament personal que permeten, individual i social, s’han d’analitzar en els
termes de l’ecologia del desenvolupament humà (Bronfenbrenner, 1987), tenint
en compte les característiques dels microsistemes, mesosistemes, exosistemes i
macrosistemes. De manera especialment rellevant, cal centrar-se en el rol que
exerceix la persona cuidadora respecte a la persona en situació de dependència i
el rol que se li atribueix a la persona en situació de dependència juntament amb el
reforç social i cultural que sustenta aquestes idees i actuacions.

El microsistema de les persones en situació de dependència

Pel que fa al microsistema, és rellevant conèixer els diferents entorns en els quals
participa la persona en situació de dependència. Haurien de ser diversos per
afavorir el desenvolupament de la persona i permetre-li diversitat d’activitats, rols i
relacions interpersonals. Han de reunir les característiques físiques i materials que
possibilitin al màxim l’autonomia de la persona dependent en l’accés i participació
a través del que es coneix com a dissenys universals i inclusius (Serratosa, 2016).

La majoria de persones en situació de dependència participen en l’entorn familiar
i en entorns institucionalitzats com són l’escola, el centre de treball (assistit o no),
centres de dia o centres residencials, a banda d’activitats culturals, esportives i
d’oci més o menys sistematitzades en el paper d’actors i/ espectadors. A banda de
l’entorn familiar, que normalment és divers pel que fa a les persones que l’integren,
és rellevant qui compon els entorns fora de l’àmbit familiar: si hi ha exclusivament
persones en una situació de dependència semblant o si són entorns inclusius, on
hi ha diversitat d’usuaris i casuístiques.

En un model inclusiu és rellevant l’escolarització en escoles ordinàries versus
escoles d’educació especial; el llocs de treball en institucions que permeten el
treball diversificat i adaptat en contrast amb els centres de treball assistit; l’esport
adaptat en contextos de diversitat o, per contra, exclusivament d’esport adaptat,
i el mateix pel que fa a les activitats d’oci cultural i de lleure. Finalment, on
aquestes situacions d’inclusió són menys freqüents és en els centres de dia o
entorns residencials, on la diversitat es va reduint ja que estan dirigits a col·lectius
específics com persones que pateixen malalties de salut mental o gent gran
dependent (vegeu la taula 2.1).

Taula 2.1. Entorns de vida de més a menys inclusius

Entorns Més inclusius Menys inclusius

Residencial Familiar Institucional

Educatiu Escola ordinària Escola d’educació especial
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Taula 2.1 (continuació)

Entorns Més inclusius Menys inclusius

Laboral Centre de treball Centre especial de treball

Oci i lleure esportiu Esport Esport adaptat

Oci i lleure cultural Activitats culturals Activitats culturals adaptades

La tipologia d’entorns té conseqüències en els elements del microsistema: ac-
tivitats en què es participa, rols que s’adopten i relacions que s’estableixen.
Moltes vegades l’opció d’entorns integrats no està subjecta a la decisió de la
persona usuària ni de la cuidadora, sinó a l’existència d’aquests recursos i a
l’acompanyament amb mesures personals, socials i ambientals que facin possible
una participació activa i real de la persona en situació de dependència. Un dels
factors clau perquè la participació en un entorn sigui afavoridora del creixement
de la persona en situació de dependència és l’existència, en cada entorn, de figures
de suport i de referència amb les quals poder comptar i recórrer.

Pel que fa a les característiques físiques i materials dels entorns, per tal que
aquests siguin inclusius són primordials els plantejaments del disseny universal,
orientat a dissenyar espais accessibles per a tothom des de tots els punts de vista
(físics, sensorials i cognitius) partint de la idea de la diversitat humana i primant
la inexistència de barreres per a l’accés, la permanència, la participació i la
socialització. Aquest plantejament supera la concepció de l’adaptació de l’espai
en funció de les característiques de col·lectius específics, promovent el disseny
d’espais accessibles a tothom des de les múltiples capacitats i diversitats.

El mesosistema de les persones en situació de dependència

La participació de les persones en situació de dependència en més d’un entorn
requereix que es donin algunes condicions per tal d’afavorir el seu desenvolupa-
ment.

Entre d’altres, algunes condicions són:

• Demanda de rols compatibles i coherents

• Confiança mútua entre entorns

• Orientació positiva d’un entorn envers l’altre

• Consens de metes

• Equilibri de poder a favor de la persona dependent

Garantir aquestes condicions implica que els diferents cuidadors de cada entorn
treballin de manera conjunta i es coordinin.
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L’exosistema de les persones en situació de dependència

Un altre element rellevant que configura els contextos de vida de les persones
dependents, i se situa fora dels seus microsistemes i mesosistemes, són els ajuts o
impediments en altres entorns i instàncies per permetre a la persona dependent
i la persona cuidadora participar en els diferents contextos i establir diferents
nivells de relació entre entorns. Són especialment rellevants les condicions de
la vida personal, social i laboral de les persones cuidadores i la possibilitat de
fer compatible el seu desenvolupament personal, relacional i professional amb la
situació de la persona dependent.

Exemples de promoció de la compatibilitat entre la feina de la persona cuidadora i la
resta d’entorns

Les reduccions de jornada que preveu l’administració pública per tenir cura d’una persona
amb discapacitat psíquica, física o sensorial i el mateix pel que fa als permisos per assistir
a reunions en els centres d’educació especial o d’atenció precoç, en el cas de fills o filles
amb discapacitat, o en l’acompanyament al centre sanitari, o la flexibilitat horària per la
conciliació de l’horari laboral amb el del centre d’educació especial.

RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada
per al personal funcionari docent.

bit.ly/300AWPj

El macrosistema de les persones en situació de dependència

L’impacte del macrosistema està àmpliament analitzat des de les polítiques que es
duen a terme per a persones en situació de dependència i persones cuidadores
informals a través, fonamentalment, de la legislació i les idees, creences i
prejudicis que existeixen socialment respecte a aquestes persones.

Pel que fa a les polítiques de dependència, l’any 2002 els estats membres de la Unió
Europea van establir tres criteris que les han de regir: universalitat, alta qualitat i
sostenibilitat en el temps dels sistemes que s’implantin.

Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència

Consulteu la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència: bit.ly/3cTwqGV

A Catalunya la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència estableix:

• L’objecte de la llei i els fins que l’inspiren.

• Els drets i deures de les persones en situació de dependència.

• La configuració del sistema d’atenció a la dependència, fruit de la
col·laboració i participació de totes les administracions públiques:

– Prestacions

– Catàleg de serveis
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Vegeu l’experiència
Canvia el conte i,

específicament, el vídeo
que convida a la reflexió
sobre les relacions que

establim amb les
persones amb trastorn de
l’espectre autista (TEA) a

l’apartat “Annexos”.

– Graus de dependència
– Criteris bàsics per a la valoració
– Procediment de reconeixement del dret a les prestacions

• Les mesures per assegurar la qualitat i l’eficàcia del sistema.

– Elaboració de plans de qualitat i sistemes d’avaluació
– Formació i qualificació de professionals i cuidadors

La llei permet garantir els drets de les persones en situació de dependència i
establir les prestacions i serveis que han de tenir disponibles en funció del grau de
dependència que s’hagi valorat.

La dependència engloba un ventall molt ampli de situacions i tipologies molt
diverses i complexes que tenen la seva concreció en cada persona, ja que es
donen trets individuals que la configuren. Malgrat aquesta realitat diversa, per
conceptualitzar les persones en situació de dependència la societat es guia per
etiquetes socials oestereotips que permeten categoritzar aquest col·lectiu de
persones i cada subcol·lectiu.

Els estereotips són formes col·lectives preestablertes i amb valor de
certesa que s’empren per caracteritzar i classificar diferents grup socials.

Aquestes simplificacions contenen moltes inexactituds i no es corresponen amb
la realitat de les persones sobre les quals recau l’estereotip. Aquest procés de
categorització social comporta atribuir de forma il·lusòria trets i característiques
comuns a totes les persones que formen part d’una mateixa categoria i contribueix
a la creació exagerada de diferències entre persones pertanyents a categories
socials diferents.

Els estereotips generen, de manera ràpida, impressions i expectatives sobre les
persones que pertanyen a una determinada categoria social. Aquestes atribucions
d’unes característiques, trets, aptituds i comportaments específics es tradueixen
en formes de relacionar-se amb aquest grup social. Per tant, els prejudicis,
les expectatives i les atribucions es tradueixen en una forma de comportar-se i
relacionar-se amb les persones a qui se’ls atribueixen, fet que genera discriminació
i estigmatització.

“La discriminació es conceptualitza com el conjunt d’accions concretes o comportaments
que es fan contra el grup social que s’ha prejutjat.”

Diversos autors. L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya 2016 (pàg. 44).

En una societat on l’autonomia i la independència individual prenen un gran valor,
moltes vegades vinculat al meritatge i a la decisió personal, ser una persona en
situació de dependència pot suposar menyspreu o compassió cap a la persona que
viu aquesta circumstància.

A la vegada és interessant posar de manifest el fenomen de l’autoestigma, és
a dir, el grau d’assumpció dels estereotips per part de les mateixes persones
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en situació de dependència. Les persones en aquesta situació assimilen els
estereotips socialment dominants i se’ls fan propis, de forma que s’apliquen
aquests estereotips negatius a si mateixes (L’estigma i la discriminació en salut
mental a Catalunya 2016).

L’autoestigma es produeix quan les persones que tenen una situació de
dependència assimilen els estereotips que se’ls atribueixen socialment, se’ls
fan propis i se’ls autoatribueixen.

Aquest procés incideix negativament en aquestes persones, ja que perceben que
formen part d’una categoria social que està associada a característiques negatives.
Passen a formar part d’una identitat social deteriorada o negativa. En la mesura
que les persones en situació de dependència s’autoestigmatitzin, es produiran
els efectes psicològics de pèrdua progressiva d’autoestima al autoatribuir-se
característiques amb connotacions negatives.

A banda de les idees i creences que configuren les possibilitats de relació de
les persones en situació de dependència, hi ha aspectes de l’ambient relatius a
les característiques físiques i materials de l’entorn que prenen gran rellevància
en funció de la situació de dependència que presenta la persona: la possibilitat
que dona l’entorn a l’accessibilitat i la permanència, l’accés a la informació,
la comunicació a través d’entorns construïts amb la concepció dels dissenys
universals (Serratosa, 2016). Des d’aquest punt de vista, són fonamentals les
polítiques en la construcció d’equipament públics i, en el cas d’equipaments ja
existents, les adaptacions corresponents.

“Disseny universal o inclusiu. El disseny universal beneficia, doncs, totes les persones de
totes les edats i habilitats.”

Toni Serratosa, 2016

2.3 Avaluació de les habilitats socials

L’avaluació és un procés que implica emetre un judici de valor sobre algun aspecte
de la realitat i suposa diverses moments i actuacions.

Aquesta és la seqüència avaluativa:

1. Formular l’objecte d’estudi.

2. Prendre decisions sobre el procés.

3. Recollir informació i registrar-la.

4. Descriure la informació.

5. Analitzar la informació.



Atenció i suport psicosocial 48 Valoració de la competència social

6. Valorar i interpretar la informació.

7. Comunicar els resultats.

8. Prendre decisions vinculades a l’acció.

L’avaluació és un procés intencionat i fonamentat que implica seleccionar i
interpretar informació per prendre decisions.

Els components conductuals de les habilitats socials faciliten la seva avaluació,
ja que són observables, però no poden ser entesos sense els processos cognitius
i afectivoemocionals que els informen, ni sense la contextualització de cadascun
d’aquests elements en relació amb les característiques de l’entorn, l’experiència
prèvia de la persona, el moment de la relació que s’estudia, el programa d’entre-
nament d’habilitats, etc.

Es poden analitzar els components de les habilitats socials de manera completa
des de dues perspectives complementàries:

• Aspectes directament observables:

– De la persona: les conductes respecte a si mateixa i respecte als altres.

– De l’entorn: components rellevants en les situacions d’interacció.

• Aspectes no directament observables, que cal inferir o preguntar directa-
ment:

– De la persona: la concepció (cognitiu) i l’emoció (afectiu) sobre si
mateixa, els altres i l’entorn social. La seva construcció i configuració
a través de l’experiència interpersonal.

– De l’entorn: els trets contextuals perceptius i vivencials i la seva
incidència/influència en la persona.

Les actuacions i les estratègies que configuren el procés d’avaluació s’estableixen
a partir de decisions relatives a diversos aspectes clau:

• Per què avaluar?: la finalitat de l’avaluació.

• Què i qui avaluar?: l’objecte de l’avaluació, és a dir, els continguts (de la
persona i de l’entorn) i el focus (persones i entorns).

• Quan avaluar?: el moment o moments en que es du a terme l’avaluació.

• Qui avalua?: les persones encarregades de les diferents accions relatives al
procés i la seva execució.

• Com s’avalua?: mètodes i instruments, eines o protocols que s’utilitzen al
llarg del procés.

• Quins són els informats i contextos clau?: la situació de les persones i els
entorns que disposen de la informació que cal i, en conseqüència, on i a qui
s’ha d’observar o interrogar.
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• On s’avalua?: el context o la situació on es realitza el procés de recollida
de dades.

Per valorar les dades cal haver decidit prèviament el criteri per fer-ho:

• Criteri extern, en funció de variables personals i contextuals establertes
prèviament.

• Criteri normatiu, en funció del nivell de les altres persones i entorns.

• Criteri personal, en funció del nivell de la pròpia persona i de l’entorn.

2.3.1 Finalitat de l’avaluació

El procés d’avaluació implica recollir dades, descriure-les, analitzar-les,
interpretar-les i valorar-les amb la finalitat de prendre decisions, és a dir, actuar
decidint allò que s’ha de mantenir, desenvolupar i ampliar o allò que cal modificar
transformant-ho o canviant-ho. Des d’aquesta perspectiva, l’avaluació serveix
per a la presa de decisions enfocada a la millora i dirigida a augmentar el
benestar personal i relacional de la persona. Per tant, les habilitats socials i les
característiques dels contextos de vida de la persona en situació de dependència
són valorats com a positius o negatius en funció de les conseqüències que tenen
per a la persona i per al seu entorn social, considerats en termes adaptatius.

L’avaluació com a procés de fer presents, conscient, les característiques de la
persona i del seu entorn en l’àmbit relacional pot tenir diverses finalitats:

• Conèixer el punt de partida, és a dir, les habilitats socials presents i les
oportunitats dels entorns de vida, de la persona en situació de dependència,
per prendre decisions d’intervenció.

• Recollir dades dels canvis, és a dir, constatar si hi ha modificacions, en quina
direcció, intensitat, etc., en l’aplicació d’actuacions personals i de l’entorn.

• Conèixer el punt d’arribada, l’assoliment personal i de l’entorn després
d’actuacions desenvolupades dirigides a canviar-los.

La finalitat de l’avaluació ha de preveure també qui serà coneixedor de les diferents
fases del procés d’avaluació i de les dades que se’n derivin. Cal saber a qui es
transmetran els resultats de les diferents fases del procés d’avaluació i amb quina
finalitat.

2.3.2 Objecte de l’avaluació

En l’avaluació de les habilitats socials, com passa en la majoria de competències
i habilitats complexes, hi ha conductes observables i n’hi ha que no, per la qual
cosa per obtenir aquestes dades es pot procedir de dues maneres diferents:
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• Establir indicadors, que són observables i permeten inferir aspectes no
directament observables, cognitius o emocionals.

• Preguntar directament sobre aquests aspectes a la persona afectada o a les
persones que hi tenen relació.

L’avaluació de les habilitats socials ha de tenir en compte sempre una doble
perspectiva:

1. Nivell de competències en les habilitats socials de la persona, habilitats
en les relacions interpersonals o competència social configurat per aspectes
cognitius, emocionals i conductuals.

2. Oportunitats o possibilitats que l’entorn dona a la persona per desenvo-
lupar, exercir i millorar aquestes habilitats. En el cas de les persones en
situació de dependència, són les relacions que estableix amb les persones
significatives, en especial amb les cuidadores, i opcions d’ampliar i establir
altres relacions amb la participació en altres contextos de vida. També són
aquells aspectes físics i materials de l’entorn que possibiliten l’accés i la
comunicació de la persona en l’establiment i manteniment de les relacions
socials.

Segons Lewin (1973), les explicacions de la conducta de les persones es troben en
les interaccions de les seves característiques i dels seus ambients, passats i futurs.
Per tant, per avaluar les habilitats socials de la persona cal també avaluar el seu
ambient, ja que la interacció de la persona amb l’ambient és el factor clau i un dels
elements explicatius, sempre tenint en compte que tant la persona com l’entorn són
canviants i mútuament influenciables.

L’ambient influeix i s’ajusta a la persona, que incideix i s’acomoda a
l’ambient. Es produeix una interacció bidireccional, una interacció
recíproca entre persona i ambient.

A banda de descriure les habilitats socials, recollint variables relatives a la persona
i a l’entorn (físic i social), les habilitats socials també es poden descriure i analitzar
en funció de les conseqüències que provoquen, tant a la persona com al seu entorn.

Finalment, un altre element que pot ser interessant d’avaluar és la quantitat de
relacions que té cada persona, dibuixant un mapa de la seva xarxa social i de
les persones que percep com a disponibles al seu entorn i per a qui és important.
Aquest mapa de relacions, el seu caràcter i la reciprocitat es pot analitzar també
a través d’estudis sociomètrics. Associat al nombre de relacions, i per ampliar
el mapa, es pot comptabilitzar i analitzar l’impacte en temps i freqüència de
cadascuna de les relacions.
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2.3.3 Moments de l’avaluació

L’avaluació es pot dur a terme en diferents moments en funció del seu objectiu:

• Avaluació inicial: punt de partida

• Avaluació formativa i formadora: programa d’entrenament d’habilitats
socials o altres actuacions en l’entorn

• Avaluació sumativa o final: final del programa o de les actuacions planifi-
cades per a la millora de les habilitats socials i l’entorn de la persona

L’avaluació inicial, diagnòstica, permet prioritzar les intervencions assenyalant
per on s’ha de començar i orientant el camí que s’ha de seguir. És fonamental
que professionals i cuidadors adaptin les seves actuacions a cada persona i al seu
entorn partint de la realitat i configurant objectius realistes i assolibles.

Els professionals i cuidadors han d’utilitzar la informació disponible per prio-
ritzar, és a dir, per establir què es treballarà: seleccionar un nombre limitat
d’aspectes i focalitzar l’actuació en aquests objectius ben delimitats. En aquest
procés de delimitació d’objectius i focalització d’actuacions, sempre que sigui
possible és fonamental la participació de la persona en situació de dependència
i de les persones cuidadores i significatives. El nivell de participació pot anar
del més elevat (formular objectius de manera conjunta) al més baix (compartir
objectius per conèixer-los i recordar-los de manera continuada).

L’avaluació formativa permet a les persones cuidadores, informals o professio-
nals, adonar-se de si les seves actuacions afavoreixen els objectius establerts o cal
repensar-les i corregir-les. Aquesta avaluació pren caràcter formador quan també
permet a la pròpia persona modificar la seva actuació en la direcció dels objectius
marcats i, per tant, prendre consciència d’allò que té al seu abast per afavorir el
progrés i del què cal fer per superar el que l’entorpeix.

L’avaluació sumativa o final, de l’assoliment, posa de manifest el que s’ha assolit
i és clau perquè el diferents protagonistes dels canvis (cuidadors, professionals i
persona en situació de dependència) segueixin esforçant-se i persistint en la seva
dedicació a la millora, promovent nous programes i actuacions dirigides a seguir
progressant.

2.3.4 Persones de l’avaluació

Respecte a qui fa l’avaluació, les decisions són d’entrada en dues direccions
oposades:

• Interna: la persona que du a terme el procés d’avaluació forma part del
context de vida de la persona en situació de dependència.
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• Externa: la persona no forma part del context que s’avalua, és a dir, no té
cap relació amb la persona en situació de dependència ni amb el seu entorn
social i material.

En l’avaluació interna són rellevants una segona tipologia de decisions:

• La persona avaluada participa directament en l’avaluació, perquè és qui
proporciona les dades.

• La persona avaluada no participa activament en l’avaluació, malgrat ser-ne
el focus.

L’avaluació interna pot suposar que els protagonistes de l’avaluació esdevinguin
avaluadors. En aquest cas, es pot donar a dos nivells que es poden establir de
manera exclusiva o ser complementaris:

• Autoavaluació: la persona proporciona dades d’ella mateixa.

• Coavaluació: la persona proporciona dades d’una altra persona i rep dades
referides a ella, proporcionades per aquesta altra persona.

L’autoavaluació és un dels processos més potents per al canvi perquè possibilita,
a la persona, prendre consciència del punt en què es troba i permet identificar cap
a on pot o li cal anar. Com que mostra cadascuna de les conductes rellevants i
les seves variacions o valors, marca la direcció que han de prendre les actuacions
cap al futur. Evidentment, amb aquesta informació no n’hi ha prou per al canvi.
Cal comptar amb estratègies que permetin el progrés i l’evolució, però conèixer
el punt de partida i la fita que es vol assolir és el primer pas.

L’estratègia de la coavaluació també és molt potent perquè permet dos processos
en paral·lel:

• Proporcionar informació de com un valora els altres.

• Rebre informació de com els altres valoren un mateix.

Valorant els altres es pren consciència de la pròpia situació, perquè s’estableixen
comparacions, i rebent la valoració dels altres es pren consciència d’aspectes que
potser no es tenien presents. Aquesta doble presa de consciència, de manera
conjunta, del punt on es troba l’individu a través del contrast de situacions i
perspectives pot posar en valor la influència mútua i el potencial de l’ajudat entre
els protagonistes de l’avaluació entre iguals.

Des d’aquest punt de vista, en el cas de les persones en situació de dependència és
molt interessant promoure processos de coavaluació entre la persona en situació
de dependència i els seus cuidadors, els seus companys o altres professionals,
per assenyalar el camí cap on anar, és a dir, les oportunitats de cadascun dels
protagonistes per, si cal, actuar d’una altra manera.
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Pel que fa a l’avaluació externa, la que realitza una persona no vinculada a la
persona dependent, a les seves relacions o a l’entorn, pot proporcionar informació
de manera més objectiva i fer visibles aspectes que un mateix i els del voltant
poden no veure. A la vegada, es pot atribuir una major credibilitat a les seves
aportacions.

2.3.5 Mètodes i instruments de l’avaluació

El procés de recollida de dades suposa prendre decisions a diversos nivells:

1. La metodologia d’avaluació

2. Les tècniques de recollida de dades

3. L’acotació de les dades que es registraran

4. Els instruments concrets per al registre

Metodologia de l’avaluació

L’avaluació de les habilitats socials se situa en els mètodes d’estudi qualitatius,
és a dir, l’estudi de fenòmens que no són quantificables. Aquest tipus d’estudis
permeten aprofundir sobre l’objecte d’estudi, englobar la seva complexitat i
incorporar els aspectes subjectius i vivencials de les persones implicades. Les
tècniques de recollida de dades que més s’utilitzen en els estudis qualitatius són
l’observació, l’entrevista i els historials.

La metodologia qualitativa, tal com assenyala Riba (2014), es caracteritza per:

• Treball de camp: les dades es recullen en els hàbitats quotidians del
subjecte.

• Estratègia de recerca: l’observació passa per davant de l’experimentació.

• Obtenció de dades: s’interactua amb el subjecte.

• Dades rellevants: és significatiu el que diu el subjecte, el seu significat i el
context.

Tècniques de recollida de dades

Les dades es poden recollir bàsicament a través de tres procediments:

• Observació: recull i registre de dades observables (conductes i/o indica-
dors).

• Interrogació: recull d’idees, opinions, creences, vivències expressades per
les persones que disposen d’informació rellevant (informants clau).
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• Anàlisi de documents rellevants: anàlisi de dades registrades anteriorment
sobre la persona i els seus entorns de vida (historials).

Els instruments de recollida de dades es poden analitzar des de tres punts de vista:

• Recollida: a través de l’observació, la interrogació, el buidatge de docu-
ments.

• Registre: de manera més o menys oberta amb els diferents instruments,
existents o d’elaboració pròpia.

• Tipus de dades obtingudes: prioritàriament han de ser qualitatives, malgrat
que algunes poden ser quantitatives (temps, freqüències, número de perso-
nes).

Cadascuna d’aquestes decisions no és excloent, sinó que es poden combinar. La
combinació és un procediment recomanable ja que permet la triangulació de les
dades, és a dir, el contrast de les dades obtingudes a través d’instruments diversos.

L’observació pot ser de diversos tipus:

• Observació no participant (qui observa no intervé en la situació observada):

– Directa: s’observa mentre es donen els fets.

– Indirecta: s’observen les conseqüències dels fets no observats o els
productes o registres.

• Observació participant: qui recull les dades participa en el context de
recollida, interactua, proposant activitats, es comunica.

Acotació de les dades

L’avaluació sempre es du a terme en un període de temps determinat. Això fa
que les dades recollides siguin una mostra, ja que l’avaluació mai pot englobar
totes les conductes del subjecte i les característiques dels seus entorns. Una de les
decisions importants és establir la durada total del període d’observació i concretar,
dins d’aquest període, en quins moments es recullen les dades.

Es poden establir diversos moments de recollida mentre dura el període d’obser-
vació:

• Mostra d’esdeveniments: cada vegada que es dona la conducta o seqüències
de conducta, es registra. El mateix pel que fa a quan es donen certes
característiques de l’entorn.

• Mostra temporal o per punts de temps: cada temps determinat es recullen
les dades, és a dir, amb una temporalització prèviament establerta. Es fa
l’observació en punts de temps fixats separats entre si. Quan és el moment
determinat, establert a priori, s’observa la persona, les característiques de
l’entorn o ambdues.
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• Mostra focal: el focus de l’observació és per períodes. Durant un període
de temps es focalitza l’observació en la persona i durant un altre període es
focalitza en l’altre element, altres persones o les característiques de l’entorn,
i així successivament.

Instruments de recollida de dades

Els instruments de recollida de dades són diversos en funció de les tècniques
utilitzades.

Instruments de recollida de dades:

• Observacionals

– Oberts

∗ Descriptius
∗ Narratius

– Tancats

∗ Registres categorials
∗ Llistes de conductes
∗ Escales d’estimació

• D’interrogació

– Oberts

∗ Entrevistes

– Tancats

∗ Qüestionaris

Pel que fa als instruments de recollida de dades, quan s’utilitza l’observació poden
ser registres més o menys oberts o més i menys tancats i pautats.

Els registres observacionals més oberts són instruments on es registra tot el que
passa, sense posar l’accent enlloc, és a dir, es registren els esdeveniments sense
variables ni categories preestablertes. Per tant, es descriu la conducta del subjecte,
si mostra emocions o no, quines emocions mostra i com...; i les característiques
dels entorns, tant de les persones que hi participen com d’altres elements que els
configuren.

Els registres observacionals oberts poden ser:

• Descriptius: recullen comportaments, esdeveniments, relacions temporals
o causals entre comportament, fets, variables de l’entorn.

• Narratius: són menys acotats que els descriptius. Són els diaris, els
registres d’esdeveniments, les notes de camp...
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Els registres descriptius i narratius poden acompanyar-se d’altres registres de
suport (filmacions, àudios, fotografies, produccions) que permeten recuperar els
esdeveniments descrits i, per tant, contrastar les dades recollides.

El registres observacionals tancats possibiliten recollir variables preestablertes
amb categories prefixades i mútuament excloents. S’anomenen registres ca-
tegorials i impliquen categories a priori. Recullen mostres d’esdeveniments,
comportaments, processos, aspectes físics i materials. Entre aquests instruments
hi ha:

• Registres de categories exhaustius i complerts

• Llistes de conductes

• Escales d’estimació

Els registres categorials són un conjunt de variables preestablertes (què cal
observar) on s’estableixen els nivells de realització (categories) descrits de manera
exhaustiva i completa. Vegeu l’exemple de taula 2.2 sobre normes de cortesia:

Taula 2.2. Normes de cortesia

Inadequat Mínim Bo Excel·lent

Salutació en entorns
d’interacció coneguts i poc
nombrosos.

Sovint quan arriba en un
nou espai on hi ha altres
persones no saluda.

Sovint quan arriba en un
nou espai on hi ha altres
persones saluda. No
sempre ho fa explícitament,
sinó que pot utilitzar la
mirada, el somriure.

Sempre quan arriba en un
nou espai on hi ha altres
persones saluda
explícitament les persones
presents.

Sempre quan arriba en un
nou espai saluda
explícitament. Ho fa
individualment, una a una,
o fent servir els noms. Pot
comentar alguna cosa
relativa a l’experiència
conjunta o d’interès per a
l’altra persona.

Les llistes de conductes registren la presència o absència de conductes que
requereixin baixa inferència, és a dir, que són clarament observables. Vegeu
l’exemple de taula 2.3:

Taula 2.3. Conductes

Conductes SÍ NO

1. Saluda quan arriba

2. S’acomiada quan se’n va.

3. Mira qui li parla (emissor).

4. Dirigeix la mirada cap al receptor.

5. Expressa amb gestos com viu la situació d’interacció.

6. Expressa amb paraules com viu la situació d’interacció.

Les escales d’estimació són una aproximació quantitativa o qualitativa al nivell
de presència, intensitat o freqüència d’una conducta. Poden ser numèriques,
gràfiques o verbals. Vegeu els exemples de figura 2.3.
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Figura 2.3. Escala numèrica, gràfica i verbal

Els instruments de recollida de dades quan s’utilitza la interrogació poden ser,
també, més o menys tancats o més o menys obertes:

• Qüestionaris

• Entrevistes

Els qüestionaris i les entrevistes tenen les següents característiques:

• S’obté informació verbal.

• És una situació interactiva on un dels participants pregunta i l’altre respon.

• L’entrevistador ha d’establir les normes de procediment.

• Les respostes s’han de registrar.

En els qüestionaris les preguntes ja tenen les respostes establertes en forma de
categories. Per tant, s’ha d’haver previst totes els opcions de resposta o deixar una
opció oberta per poder anotar les respostes imprevistes.

En les entrevistes, en canvi, les preguntes són de resposta oberta que cal registrar,
normalment a través d’àudios, per després recuperar-les, transcriure-les i poder-les
analitzar.

En els mètodes d’interrogació es dona el perill de la desitjabilitat social en la
resposta. És a dir, pot ser que no s’obtinguin respostes d’acord amb la realitat, sinó
aquelles que són desitjables socialment i, per tant, que el subjecte vol manifestar
o pensa que són les que l’entrevistador espera.
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Validesa i fiabilitat

En els processos d’avaluació hi ha diversos aspectes que contribueixen a donar
major o menor rigor. Dos aspectes vinculats als instruments són la seva validesa
i fiabilitat.

La validesa fa referència al contingut de l’instrument, és a dir, si realment permet
recollir les dades del que realment es vol estudiar.

La fiabilitat es refereix a la consistència del l’instrument, es a dir, si es utilitzat per
diferents persones o per la mateixa persona, en diferents moments i circumstàncies,
permet resultats coincidents i consistents.

2.3.6 Persones i contextos

Abans de procedir a la recollida de dades cal identificar els informats o contextos
clau, és a dir, on se situa i cal anar a buscar i recollir la informació.

• Subjecte

• Cuidadors

• Professionals

• Contextos

• Registres previs o historials

En aquestes decisions convé tenir present que l’obtenció de dades d’informants,
contextos i historials diversos permet la triangulació de la informació, és a dir,
el contrast de la informació obtinguda per identificar la que es manté per tal de
diferenciar la informació consistent de la que no ho és.

2.3.7 Contextos d’avaluació

La darrera decisió té a veure amb si les dades es poden recollir o no en contextos
reals de vida on es puguin observar les diverses activitats, rols i relacions que
estableix la persona en situació de dependència i les característiques físiques i
materials d’aquests contextos.

Entre els entorns de vida de les persones es distingeix entre:

• Entorns més formals: amb activitats, rols i relacions clarament establerts.

• Entorns més informals: amb activitats, rols i relacions més variables i
diversos.
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Quan, pel motiu que sigui, les dades no es poden recollir en entorns reals de vida,
es pot fer en entorns simulats, provocats o artificials que puguin evocar algunes de
les característiques dels contextos reals.

2.3.8 Anàlisi, valoració i interpretació de la informació

Un cop es disposa de les dades, cal valorar-les. S’ha de decidir prèviament el
criteri per fer-ho, és a dir, en base a quin referent es valoraran les dades obtingudes
que permeti emetre un judici de valor respecte les variables personal i contextuals
de les relacions socials:

• Criteri extern, en funció de variables personals i contextuals establertes
prèviament. En aquest cas es compararan les característiques de la persona
i de l’entorn amb les característiques que s’han establert com a desitjables,
situant la valoració de la persona i de l’entorn a un nivell més a menys proper
a aquests estàndards establerts.

• Criteri normatiu, en funció del nivell de les altres persones i entorns. Es
comparen la persona i l’entorn amb les característiques que presenten altres
persones i entorns, situant la valoració de la persona i l’entorn en la posició
que ocupa respecte els altres.

• Criteri personal, en funció del nivell de la pròpia persona i de l’entorn.
Es compara la persona i l’entorn en funció d’ells mateixos i, per tant, es
valora si hi ha hagut evolució (involució, estancament o progrés) respecte a
les dades de què es disposava prèviament. El judici de valor s’estableix en
termes de millora, manteniment o retrocés respecte a ell mateix i al mateix
enton.
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Introducció

La intervenció en l’àmbit de les habilitats socials per a persones en situació de
dependència suposa desenvolupar programes per a promoure-les, adquirir-ne de
noves, mantenir-les o modificar-les per millorar-les; intervenir en l’entorn de
la persona, des de l’anàlisi i la presa de decisions en relació amb els recursos
materials i físics iels suports humans i relacionals; i, finalment, informar el
cuidador no formal dels serveis que el poden orientar sobre els recursos que hi
ha a disposició de la persona en situació de dependència, tant per poder ampliar
les seves possibilitats de participació com per compartir la tasca de cura amb altres
persones i institucions.

En el primer apartat, “Entrenament de les habilitats socials”, s’analitzen els
programes d’entrenament de les habilitats socials i es proposa un treball en
paral·lel que versi sobre la pròpia persona i sobre les interaccions socials, a través
de diverses estratègies. Es parteix de les característiques dels diversos col·lectius
de les persones en situació de dependència per poder-hi donar resposta, recolzant-
se sempre en la guia i ajut d’algú més capaç, que fa el traspàs fins al nivell
d’autonomia que la persona en situació de dependència pot assumir. S’aborda, de
manera específica, el procés d’adquisició, modificació i manteniment d’habilitats
socials, i es tracten amb detall la promoció de la comunicació i la resolució de
conflictes.

Pel que fa als “Recursos facilitadors de la relació social”, s’analitzen els suports
materials i les estratègies d’actuació. Entre d’altres, el disseny universal, els
productes de suport i les tècniques augmentatives i alternatives a la comunicació.
S’estudia l’entorn físic, les característiques estructurals dels edificis i els seus
espais, el mobiliari, els materials, la decoració i la senyalització. En l’àmbit
temporal, s’estableixen algunes rutines per a la relació. En l’àmbit funcional, es
proposen activitats que treballen de manera directa les habilitats socials o que
permeten desenvolupar-les i, també s’analitza l’entorn en funció de les relacions
que permet i promou. Finalment, es repassen les consideracions específiques
respecte els recursos i les estratègies que cal tenir en compte amb cadascun dels
col·lectius de persones en situació de dependència.

En el darrer apartat, “Recursos d’informació per als cuidadors i cuidadores
no formals”, s’analitza la xarxa de serveis socials públics a través de la cartera
de serveis, on s’inclouen les prestació de serveis, bàsics i especialitzats, les
prestacions tecnològiques i les prestacions econòmiques. Un element clau és la
informació i l’orientació per al cuidador principal. Per això, s’identifiquen els
serveis de detecció, diagnòstic i informació de la dependència i discapacitat, i tots
els recursos i serveis associats als diferents col·lectius de persones en situació de
dependència. També s’esmenten els programes formatius i de descans dirigits
específicament als cuidadors no formals.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza l’entorn d’intervenció relacionant les necessitats psicosocials de les
persones en situació de dependència amb les característiques de la institució o el
domicili.

• Identifica les característiques organitzatives i funcionals de la institució o el
domicili que incideixen en la situació psicosocial de les persones en situació
de dependència.

• Descriu els factors ambientals i els elements espacials i materials que
incideixen en la relació social.

• Disposa el mobiliari i els recursos materials en l’espai d’intervenció.

• Respecta les orientacions rebudes, les necessitats i característiques de les
persones, els seus costums i gustos, així com les normes de seguretat i
higiene en el manteniment dels espais i el mobiliari.

• Decora els espais adaptant-los a les necessitats de la persona en situació
de dependència, així com al calendari, a l’entorn cultural i al programa
d’activitats de la institució.

• Confecciona els elements de senyalització i simbolització per organitzar els
materials i estris d’una aula taller o un domicili, i d’aquesta manera facilitar
l’autonomia de la persona en situació de dependència.

• Justifica els avantatges d’organitzar l’espai de cara a la millora de la qualitat
de vida de les persones en situació de dependència.

• Mostra iniciativa en l’organització de l’espai d’intervenció dins de la
institució i del domicili.

2. Aplica estratègies de suport psicosocial i habilitats de relació social relacionant-
les amb les necessitats psicosocials de les persones en situació de dependència.

• Selecciona tècniques i estratègies de suport per col•laborar en el mante-
niment i desenvolupament d’habilitats socials adaptades a les situacions
quotidianes.

• Aplica les tecnologies d’informació i comunicació per al manteniment de
la relació social amb l’entorn.

• Aplica tècniques de modificació de conducta i de resolució de conflictes per
a l’atenció social a persones amb necessitats especials.
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• Justifica la necessitat de respectar les pautes de comunicació i ús de les
habilitats de relació social de cada usuari/a.

3. Informa a les persones assistents no formals relacionant les seves demandes i
necessitats amb els recursos comunitaris.

• Identifica els diferents recursos comunitaris dirigits a persones en situació
de dependència.

• Identifica les vies d’accés i les gestions més necessàries perquè els assistents
informals sol•licitin les prestacions més freqüents.

• Identifica diferents formats i models de sol•licituds d’ajuts, prestacions i
serveis.

• Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per localitzar
recursos comunitaris.

• Justifica l’establiment de relacions amb les famílies i les persones que
s’encarreguen dels usuaris.

• Estableix una comunicació cordial i eficaç amb les famílies i les persones
assistents no formals.

4. Fa el seguiment de les intervencions i activitats relacionant la informació extreta
de diferents fonts amb els instruments i protocols d’avaluació.

• Emplena els protocols específics de cada intervenció i del procés d’avalua-
ció, tant al domicili com en la institució.

• Aplica instruments de registre i transmissió de les observacions realitzades
en el desenvolupament de les activitats.
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1. Entrenament de les habilitats socials

L’entrenament de les habilitats socials posa de manifest que aquestes s’adqui-
reixen a través de l’aprenentatge, entès com un procés que es realitza al llarg de
tot el cicle vital. Això permet, entre d’altres coses, promoure plans per modificar
aspectes que dificulten o entorpeixen les relacions que la persona manté amb si
mateixa i amb les persones que l’envolten.

Planificar, realitzar i avaluar un programa d’entrenament de les habilitats socials
suposa prendre decisions relatives al procés d’ensenyament i aprenentatge diri-
git a l’adquisició, desenvolupament, manteniment o modificació de les destreses
socials perquè les persones les puguin mobilitzar i utilitzar de manera pertinent,
i suficientment flexible, en les diverses situacions i contextos d’interacció amb
altres persones. És a dir, són intervencions educatives dirigides a les persones
perquè esdevinguin competents socialment.

Les destreses socials són un element essencial de la conducta adaptativa,
que possibilita a la persona funcionar de manera autònoma i independent en
l’entorn social.

Un dels objectius fonamentals de l’entrenament de les habilitats socials dirigida a
les persones en situació de dependència és promoure-les, a través de l’adquisició,
el manteniment, la recuperació o modificació, i millorar-les i ampliar-les.

En l’entrenament de les habilitats socials cal preveure el treball en diversos àmbits
i direccions:

• Treball sobre la pròpia persona

– Relació amb un mateix

– Relació amb els altres

• Treball sobre l’entorn social: les altres persones

• Aspectes relatius al context físic i material que poden promoure o impedir
la participació i socialització de la persona.

Pel que fa al treball sobre la pròpia persona, aquest es refereix en tres blocs
fonamentals entrellaçats:

• Treball sobre un mateix, referit a la identificació, l’anàlisi, la reflexió i, si
cal, la modificació de:

– Percepció d’un mateix: l’autoconcepte,

– Emocions i valoracions: l’autoestima
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– Missatges i conductes dirigits cap a un mateix

• Anàlisi de les relacions amb les altres. Són els conceptes, les emocions i les
conductes cap als altres, a través de fer-los aflorar, analitzar-los, prendre’n
consciència i, si cal, actuar-hi per modificar-los i adonar-se de com la pròpia
actuació també els configura, relativitzant-los i flexibilitzant-la.

• Entrenament amb estratègies específiques per a la relació amb un mateix
i amb els altres, vinculades sobretot a tècniques de comunicació i procedi-
ments que permetin a les persones ser interactives: escolta activa, empatia,
enfrontament de les situacions de conflicte, procediments per a la seva
resolució, cooperació, etc.

Finalment cal analitzar els elements de l’entorn des de dos enfocaments:

• Des de les persones que el configuren i les relacions que permeten, valorant
la seva conveniència i les actuacions que es poden dur a terme.

• Des de les característiques físiques i materials que cal mantenir per
promoure la interacció i que cal canviar per eliminar les barreres a la
participació, la socialització i les relacions de les persones en situació de
dependència.

1.1 Procés d’ensenyament i aprenentatge

Per planificar, desenvolupar i avaluar un programa d’entrenament de les habilitats
socials, enteses com a destreses que es poden ensenyar i aprendre, cal analitzar
com s’entén el procés d’ensenyament i d’aprenentatge. Si l’aprenentatge s’entén
com una mera modificació de la conducta a través dels postulats de la teoria
conductista, si s’entén que també hi medien factors cognitius i emocionals, o
si se situa en una concepció més àmplia, que inclou la influència dels factors
socioculturals.

En tots els enfocaments el paper de l’aprenent i de l’expert o entrenador
és diferent (Martí i Onrubia, 1997), ja que darrera de cada postulat hi
ha explicacions diferents del procés d’aprenentatge que situen de manera
diversa el procés d’ensenyament de les habilitats socials.

1.1.1 La perspectiva conductista

La perspectiva conductista posa l’accent en la instauració, el manteniment o
l’extinció de les conductes emfatitzant el control de l’ambient com a determinant.
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La perspectiva conductista se centra en la conducta. Està representada per dos
corrents utilitzats en els programes d’entrenament de les habilitats socials:

• Condicionament operant o instrumental: l’aprenentatge es dona a través
de l’associació entre les conductes de la persona i les conseqüències
que aquestes li suposen. Es tendeixen a repetir aquelles conductes que
s’associen a conseqüències positives o que possibiliten evitar conseqüències
negatives i, per contra, a deixar de produir aquells comportaments que
no tenen conseqüències positives o tenen conseqüències negatives. La
conducta s’explica per processos de reforçament.

• Modelatge, aprenentatge vicari o per observació: l’aprenentatge s’explica
per observació i imitació del comportament dels models que s’observen.

L’evolució d’aquesta darrera perspectiva de les teories conductistes incorpora
aspectes cognitius i emocionals, fet que fa que l’aprenentatge no es pugui explicar
només en termes de conducta observable, sinó que cal també referir-se a la
incidència de components no visibles, com són la cognició i l’emoció.

1.1.2 La perspectiva cognitiva

La perspectiva cognitiva entén l’aprenentatge com un procés de canvi en el
coneixement, més que no pas en la conducta externa i observable. Es refereix
a l’estudi dels processos interns, mentals, no directament observables i que, per
tant, cal inferir.

L’aprenentatge és un procés de construcció de coneixement individual on el
subjecte ha de ser actiu, ja que es requereix la seva activitat mental perquè es
doni. El resultat és una aproximació personal al coneixement que és única i
individual. Aquesta perspectiva situa del procés d’ensenyament i d’aprenentatge
a la concepció constructivista.

Les aportacions d’Ausubel (Coll, 2004) són d’especial rellevància, com els
esquemes de coneixement i l’aprenentatge significatiu. La primera es refereix
a l’organització cognitiva interna de coneixements conceptuals, que varien d’una
persona a l’altra en nombre, complexitat i relacions. La segona es refereix a com
es produeixen les modificacions d’aquests esquemes a través de la connexió entre
els existents i els nous.

1.1.3 La perspectiva sociocultural

La perspectiva sociocultural amplia la concepció cognitiva de l’aprenentatge
posant l’accent en la incidència que tenen en l’aprenentatge les variables soci-
oculturals en la interacció social amb els altres.
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Per tant, en la concepció constructivista es recull aquesta ampliació, entenent
que l’aprenentatge es dóna a partir de l’activitat mental de l’alumne (perspectiva
cognitiva) i a través del concurs i ajut d’altres persones en aquest procés (Coll et
al., 1997 i 2004). Des d’aquesta perspectiva, l’aprenentatge va sempre vinculat al
procés d’ensenyament, és a dir, al paper que desenvolupa l’expert o el professional
per promoure el procés d’aprenentatge.

La concepció constructivista de l’aprenentatge atorga un paper clau
al procés interactiu entre l’aprenent, que és actiu mentalment en la
construcció del coneixement, i l’expert, que ha de crear les condicions i oferir
els ajuts per permetre l’apropiació personal per part de l’aprenent d’aquests
coneixements rellevants a nivell social.

La perspectiva sociocultural aporta cinc conceptes fonamentals de quatre autors
rellevants: els signes o instruments mediadors (llenguatge intern) i la zona de
desenvolupament pròxim de Vigotski, els mecanismes d’influència educativa
desenvolupats, entre d’altres, per Bruner, la participació guiada de Rogoff i els
contextos de desenvolupament de Bronfenbrenner.

Condicionants de l’aprenentatge

L’aprenentatge és un procés que està condicionat per diversos aspectes, alguns
d’individuals i d’altres que tenen a veure amb el context mateix d’aprenentatge i
amb factors provinents d’altres contextos en què participa l’aprenent. Els elements
individuals i contextuals estan interrelacionats, és a dir que cada un d’ells informa
els altres.

Els condicionants individuals de l’alumnat es refereixen a les característiques
pròpies de cada aprenent. Els més estudiats en l’àmbit escolar (Coll, 2004) són,
entre d’altres:

• Expectatives d’aprenentatge

• Atribucions dels èxits o fracassos en l’aprenentatge

• Autoconcepte i l’autoestima com a aprenent

• Motivació

• Estil d’aprenentatge

Els condicionants contextuals que es configuren en les interaccions en el procés
d’ensenyament i aprenentatge són:

• Expectatives de l’expert i dels familiars

• Atribucions als èxits o fracassos de l’aprenent

• Concepció i valoració dels professionals i persones significatives de les
capacitats i actuacions de l’aprenent
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Vegeu l’annex
“Intel·ligències múltiples i
personalització de
l’aprenentatge”.

Finalment, els condicionants contextuals que es configuren a través de les
propostes d’activitats d’ensenyament i aprenentatge són, entre d’altres, si en
la programació es té en compte:

• Personalització dels aprenentatges

• Disseny universal de l’aprenentatge

Per a Coll (Vilalta, 2016), la personalització dels aprenentatges situa l’aprenent
en el centre del procés d’aprenentatge i en la presa de decisions sobre què fa,
per què, quan i com. Implica la diversificació d’oportunitats, d’experiències i de
recursos d’aprenentatge en funció de les necessitats i els interessos de l’aprenent,
per tal que l’aprenent pugui donar un sentit personal a allò que aprèn.

La personalització de l’aprenentatge té també, en els seus fonaments, la teoria de
les intel·ligències múltiples de Gardner.

El disseny universal per a l’aprenentatge (DUA) és un marc de referència per a
la creació de contextos d’aprenentatge que permeten l’accés a qualsevol aprenent,
ja que es preveuen diverses maneres de proporcionar la informació, formes dife-
rents d’actuar-hi i de representar el que s’ha après i, finalment, diverses maneres
de comprometre-s’hi. El disseny universal, per tant, implica dissenyar tasques,
activitats i continguts flexibles i personalitzats, diversificant els processos per a
l’aprenentatge, on cada aprenent tria el seu camí.

1.2 Habilitats per a la vida

Per poder planificar, desenvolupar i avaluar un programa per a l’entrenament de
les habilitats socials és necessari clarificar les destreses incloses. Des d’aquesta
perspectiva és interessant la proposta de les habilitats per a la vida de l’Organit-
zació Mundial de la Salut (OMS).

L’any 1983 la divisió de Salut Mental de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) va desenvolupar una proposta, a escala internacional, per a l’educació en
les habilitats per a la vida a les escoles (Life skills education for children and
adolescents in schools), amb l’objectiu de realitzar l’ensenyament d’un conjunt
de deu destreses rellevants per a la competència psicosocial.

Aquestes habilitats per a la vida es poden agrupar en dos grans blocs: aquelles
que tenen a veure amb un mateix i les que fan referència a la relació amb els altres.
Així, queden dividides de manera equilibrada en cinc habilitats de cada tipus.

1. Habilitats referides a un mateix:

• Autoconeixement

• Presa de decisions

• Pensament creatiu
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• Pensament crític

• Gestió d’emocions i sentiments

2. Habilitats referides, de manera prioritària, a la relació amb els altres:

• Comunicació assertiva

• Empatia

• Relacions interpersonals

• Conflicte, prevenció i gestió

• Gestió de tensions i estrès

1.2.1 Treball sobre un mateix

Les habilitats socials, és a dir, la capacitat de relació amb els altres, estan lligades
i són indissociables a la relació amb un mateix.

Les habilitats intrapersonals es refereixen a les habilitats de coneixement, relació
i gestió d’un mateix i formen part de la intel·ligència intrapersonal proposada
per Gardner (2019) en el seu model de les intel·ligències múltiples. Aquesta
intel·ligència, tal com assenyalen Mora i Martín (2007), permet l’accés a la vida
interna, identificant i discriminant les vivències subjectives i, en conseqüència, les
emocions que aquestes generen. Per tant, possibilita la consciència sobre els estats
interns propis, ampliant la comprensió cap a un mateix (allò què es fa, es pensa i
se sent) i, a la vegada, permet guiar i orientar les pròpies actuacions.

D’entrada, en la intervenció sobre la persona cal partir de l’avaluació que s’ha
fet referida a l’autoconcepte, l’autoestima i les conductes dirigides cap a si
mateixa. En tots tres casos, i tenint en compte els aspectes cognitius, emocionals
i conductuals, la persona s’ha de situar en un contínuum entre dos extrems:

• Acceptació, valoració positiva i conductes de protecció i bon tracte cap a si
mateixa

• Rebuig, menyspreu i conductes autodestructives o autolesives envers la
pròpia persona

Només a partir d’aquesta valoració, es pot iniciar el treball amb la persona, que
ha de comptar amb la seva col·laboració, la de les persones significatives, la dels
professionals i la de l’entorn social més ampli, amb el suport d’un entorn físic i
material inclusiu.

El treball sobre un mateix suposa la immersió a l’essència de la persona en l’àmbit
cognitiu, emocional i conductual. Per això cal fer una tasca conjunta amb la
persona, dirigida a la identificació, l’anàlisi, la valoració i, si cal, la formulació
de propòsits d’actuacions.
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Autoconeixement

L’objectiu dels programes d’entrenament i millora de les habilitats socials és
modificar els esquemes de coneixement, les emocions i les conductes. per acostar-
los a aquells adaptatius per al subjecte i, per tant, positius per a les seves relacions
intrapersonals i interpersonals. Aquesta modificació pot implicar ajustament,
correcció o ampliació dels esquemes de coneixement.

El procés d’autoconeixement d’una persona fa referència a dos grans aspectes:

• Identitat personal

• Identitat social, configurada, entre d’altres, pels grups de pertinença

Respecte a la identitat personal, hi ha tres elements clau:

• Autoconcepte

• Autoestima

• Consciència sobre l’estat emocional dominant

“Actualment, la majoria dels autors defineixen l’autoconcepte com un conjunt ampli de
representacions —imatges, judicis, conceptes— que les persones tenen sobre si mateixes
(Epstein, 1981)”.

M. Miras; J. Onrubia (1997). Factors psicològics implicats en l’aprenentatge escolar: les

característiques individuals (pàg. 26).

Altres definicions posen l’accent en com aquest autoconcepte, entès com les
estructures o esquemes de coneixement que la persona té sobre si mateixa, tenen
un impacte en com la persona interpreta la seva pròpia experiència i en com, en
conseqüència, dirigeix les seves actuacions (Miras i Onrubia, 1997).

L’autoconcepte engloba la manera com es veu la persona en dimensions
diverses: l’aspecte i l’habilitat física, les seves relacions interpersonals, la
capacitat d’aprenentatge, el benestar emocional, etc.

Moltes d’aquests dimensions de la persona es conceptualitzen en termes de major
o menor competència o, el que és el mateix, en nivells d’autoeficàcia.

L’autoestima suposa valorar l’autoconcepte, és a dir, suposa fer un judici de
valor sobre com és un mateix.

“L’autoestima implica una avaluació afectiva del propi jo, és a dir, com se sent la persona
pel que fa als diferents atributs o dimensions que comporta el seu autoconcepte (‘m’agrada
el meu aspecte físic’, ‘em sento feliç tal com soc’).”

M. Miras i J. Onrubia (1997). Factors psicològics implicats en l’aprenentatge escolar: les

característiques individuals (pàg. 27)
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La tendència de les persones, segons recullen Mira i Onrubia (1997), tendeix
a prioritzar aquells àmbits o actuacions en que un es valora més i reduir les
actuacions en el que el valor és menor o negatiu.

És rellevant identificar la tendència emocional de la persona, és a dir, l’estat
emocional i la manera d’estar amb si mateixa, amb els altres i amb l’entorn
que la caracteritza de manera majoritària.

La tendència emocional se situa en un contínuum entre dos extrems:

• Tendència emocional positiva, optimista i confiada

• Tendència negativa, pessimista i desconfiança

L’estat emocional que caracteritza, en major freqüència, la persona té un clar
impacte per a la mateixa persona, la seva manera de viure i d’estar en el dia a
dia i per a qui l’envolta, tendint a apropar-los, en el primer cas, o a allunyar-los,
en el segon.

Pel que fa a la identitat social, configurada, entre d’altres, pels grups de pertinença,
la seva incidència en la identitat de la persona pot ser negativa quan el grup social
al qual pertany, i amb el qual s’identifica i l’identifiquen, rep prejudicis, ja que la
persona pot acabar incorporant-los com a trets d’identitat propis i estigmatitzar-se.

Emocions

Les emocions són reaccions fisiològiques i conductuals que venen donades com a
respostes a elements de l’entorn o de la pròpia persona.

“Les emocions són mecanismes que ens ajuden a reaccionar amb rapidesa davant
successos inesperats que funcionen de manera automàtica. Són impulsos per actuar.”

Associació Espanyola contra el Càncer. Les emocions (pàg. 4). bit.ly/3mYGtPy

En termes generals hi ha acord a identificar sis emocions bàsiques: alegria, tristesa,
por, ira, fàstic i sorpresa. A table:tab01: s’indiquen quins elements provoquen
cada emoció i quines reaccions conductuals hi van associades.

Taula 1.1. Emocions

Emoció Què la provoca Reacció que promou

Alegria Benestar Fer que duri, fer que es repeteixi.

Tristesa Pèrdua o decepció Expressar el dolor, el comiat.

Por Perill o amenaça Protegir-nos o fugir.

Ira Amenaça o agressió Atacar per defensar-nos.

Fàstic Repugnància Rebutjar, allunyar-nos.

Sorpresa Quelcom desconcertant Posar-se en alerta.
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En relació amb les emocions i a la seva gestió, hi ha quatre aspectes clau que per
desenvolupar un treball sobre la pròpia persona cal abordar:

1. Identificació de les emocions

2. Comprensió de les emocions

3. Expressió de les emocions

4. Regulació de les emocions

La identificació de les emocions suposa adonar-se’n de què se sent i poder-ho
anomenar, és a dir, poder indicar com se sent la persona. La comprensió de les
emocions va lligada a les situacions que li provoquen i, per tant, que impliquen
una anàlisi del ventall de situacions que produeixen la diversitat d’emocions.
L’expressió de les emocions és fonamental per compartir com se sent la persona
i, si és necessari i es vol, demanar ajut. Finalment, el fet de regular-les té a veure
amb quines emocions es poden expressar, on, amb qui..., tenint present que les
emocions no s’han de reprimir ni negar, però que cal expressar-les de la manera
més adequada possible.

Presa de decisions

La presa de decisions se sustenta amb les capacitats d’autoregulació i d’autodi-
recció. Són processos de pensament, acció i emoció que medien entre l’objectiu
que la persona vol assolir i la realització de les actuacions que condueixen a la
meta, és a dir que desenvolupen actuacions o execucions que van de la meta al seu
assoliment.

El fet que la persona executi de manera més o menys eficaç les actuacions cap a
l’assoliment d’un fi té a veure amb com resol els èxits o fracassos amb què es va
trobant: si persisteix, els esmena o dimiteix (Miras i Onrubia,1997).

Les funcions executives permeten a les persones actuar fixant objectius a llarg
termini, planificar estratègies efectives per assolir aquests objectius, controlar el
seu progrés i modificar les estratègies quan sigui necessari, superant les reaccions
impulsives a curt termini lligades a les variables de l’entorn immediat. Aquestes
formes de pensament són complexes, i requereixen, per assolir-les, d’entrenament
i d’ajut.

En els processos d’autoregulació i autodirecció hi ha involucrat l’autocontrol, que
es pot definir com la capacitat de la persona per iniciar comportaments, activar-
los i persistir-hi. Un els instruments clau per a aquest procés d’autocontrol és el
llenguatge intern, entès com el principal instrument de la consciència humana ja
que serveix per regular i planificar la pròpia conducta (Vila, 2000).

Pensament creatiu

El pensament creatiu suposa pensar i actuar de manera diferent a com ho fem
de manera rutinària i habitual. Suposa sortir dels marcs de referència establerts
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per altres o per nosaltres mateixos que fan que procedim d’una mateixa manera
davant de situacions semblants. El pensament creatiu suposa imaginar, inventar,
reformular i, en definitiva, ser flexible. La manera de procedir habitual o rutinària
dona seguretat, però no permet altres opcions possibles que potser són més
beneficioses en l’àmbit personal, social i relacional.

Pensament crític

El pensament crític permet no donar les coses per enteses ni sabudes i, en
conseqüència, sotmetre-les a anàlisi i reflexió. És a dir, ens possibilita qüestionar-
nos els esdeveniments, interrogar-nos sobre la realitat. Aquesta manera de
procedir s’aprèn a través de la pràctica i, per tant, cal aprendre-la i exercitar-la.

Els prejudicis són un dels obstacles per desenvolupar el pensament crític ja que
configuren la realitat de manera inamovible. Per contra, el pensament crític busca
altres punts de vista, versions, contrastos, contradiccions, etc.

1.2.2 Treball en la relació amb els altres

Les habilitats interpersonals es refereixen a totes aquelles estratègies que permeten
a la persona establir relacions amb els altres.

En la relació amb els altres pel que fa a l’avaluació un dels elements clau
és identificar les persones significatives i el caràcter de les relacions que s’hi
estableixen, que es poden situar entre dos pols oposats: fàcils o difícils, fluides
o travades, positives o negatives, sinceres o formals... El caràcter i el sentit de les
relacions es construeix en el procés d’interacció i cal responsabilitzar a ambdós
actors del caire que prenen.

Cal partir de l’anàlisi subjectiva, és a dir, de com són viscudes les relacions, les
pròpies habilitats i les alienes repassant la biografia i identificant les persones i les
relacions percebudes com a significatives per a la persona i el sentit que prenen.

Comunicació

El llenguatge és d’origen social i apareix, en l’àmbit de la relació amb els altres,
com a instrument privilegiat per regular i controlar els intercanvis comunicatius.
A mesura que s’avança en el seu domini, es converteix en una eina per regular
i controlar la pròpia conducta. Vigostki ho anomena el llenguatge intern (Vila,
2000). És a dir, el llenguatge s’origina en la comunicació amb els altres i s’amplia
com a instrument de comunicació amb un mateix.

Per relacionar-nos de manera positiva i satisfactòria amb nosaltres mateixos i els
altres cal desenvolupar habilitats específiques relacionades amb la comunicació.
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La comunicació s’entén com l’intercanvi d’informació de tot tipus i través
de diversos mitjans entre persones. Això suposa posar en comú i compartir.

En una situació d’interacció tot allò que fem i no fem, que diem i no diem,
comunica. En els processos de comunicació la persona no només és responsable
dels missatges que genera, sinó també dels que poden generar els altres, del
marc en què s’estableix de comunicació i de com es desenvolupa. Aquest és un
element clau per desenvolupar habilitats socials, i específicament les habilitats
comunicatives que facilitin i permetin l’inici, el manteniment i l’enriquiment de
les relacions interpersonals.

En els processos comunicatius es distingeixen tres estils: passiu, agressiu i assertiu.
La diferència entre ells té a veure amb si s’expressen o no les pròpies necessitats i
en com s’expressen, a més de si es tenen o no en compte les necessitats de l’altre.

Les característiques de cada estil són les següents:

• Passiu: la persona no expressa les seves necessitats ni demandes i, per tant,
es deixa portar per les necessitats dels altres.

• Agressiu: la persona expressa les seves necessitats sense tenir en compte
les dels altres. En la seva expressió és poc respectuós amb l’altre i amb les
seves necessitats.

• Assertiu: la persona expressa les seves necessitats i té en compte les dels
altres. Es caracteritza pel respecte en la comunicació i envers les necessitats
de cadascun dels interlocutors.

La capacitat d’escolta i, en concret, d’escolta activa es concreta en la disposició
de cada persona per escoltar realment el que diu un mateix i l’altre, sense prejutjar-
se ni intervenir-hi. És a dir, l’escolta activa, sigui cap a un mateix o cap a l’altre,
situa el focus en la persona que comunica.

Empatia

Els éssers humans des de ben petits podem posar-nos en el lloc de l’altre a partir
d’allò que nosaltres sentim davant d’una determinada situació. En psicologia
aquest fenomen s’anomena intersubjectivitat.

La intersubjectivitat evoluciona de concebre allò que senten els altres de manera
idèntica al que sentim nosaltres fins a augmentar el ventall de possibilitats de
com es pot sentir l’altre davant d’una situació concreta, sabent que pot diferir del
nostre sentir. Per tant, per posar-nos en el lloc de l’altre cal buidar-nos de la nostra
subjectivitat i estar disposats a una escolta activa que ens permeti saber realment
com se sent, què pensa i què necessita l’altra persona.

Passa el mateix amb l’actuació que hem de dur a terme quan entenem com se sent
l’altre. És molt important ser flexible i respectuós amb la nostra actuació, ja que a
nosaltres potser ens agradaria que l’altre actués d’una determinada manera, però
a aquesta altra persona potser la nostra actuació no l’ajudarà.
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Visiteu el blog de l’Institut
5 Fars a

www.ferranramoncortes.com
per ampliar la informació.

El fet d’estar obert a sortir d’un mateix té dos focus: partir de la sensibilitat i
flexibilitat per permetre a l’altre expressar com se sent fins a actuar basant-nos en
el respecte i la flexibilitat.

La capacitat empàtica implica posar-se en el lloc de l’altre, comprendre’l i
actuar en conseqüència.

És rellevant la distinció entre empatia autèntica i empatia projectada (Ferran
Ramon-Cortés, Institut 5fars). La primera suposa captar realment el que l’altre
sent i actuar en conseqüència; en canvi, la projectada suposa imaginar el que sent
l’altra persona en base al que sentim o sentiríem nosaltres en funció de la nostra
experiència. Hi ha un altre matís en aquesta anàlisi: la distinció entre empatia
emocional i empatia cognitiva. La primera suposa encomanar-se emocionalment,
fet que ens impossibilita d’actuar ajudant l’altra persona, mentre que l’empatia
cognitiva suposa connectar amb el que sent l’altra persona i fer-li saber que ho
hem entès, actuant per ajudar-la si ho necessita i ho vol.

Relacions interpersonals

Les relacions interpersonals tenen tres moments que cal distingir i pels quals cal
un ventall diferent d’habilitats: l’inici el manteniment i la finalització.

Les relacions interpersonals, perquè siguin positives i saludables, cal que complei-
xin tres característiques clau:

• Font de benestar mutu

• Basades en el respecte

• Promoció de l’autenticitat de les persones participants

Conflicte, prevenció i gestió

Els conflictes són inherents a les relacions interpersonals, ja que són confronta-
cions entre dues o més persones amb interessos no coincidents que les situa en
posicions enfrontades, expressades sovint a través de demandes concretes, moltes
vegades incompatibles entre les parts.

Davant dels conflictes es pot actuar de diverses maneres:

• Indiferència o ignorància: fer veure que no passa res, que no hi ha conflicte.

• Violència: voler resoldre el conflicte a través de la força o l’agressió.

• Oportunitat: abordar el conflicte transformant-nos i transformant la situa-
ció.
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Per gestionar el conflicte cal sortir de les posicions i anar als interessos i les
necessitats, els motius últims de les posicions adoptades. Per això cal promoure
el diàleg mutu i respectuós.

Per gestionar un conflicte cal que es donin les següents condicions:

• Donar certa flexibilitat. Cada part ha de cedir, ha de bellugar de la seva
posició inicial tenint en compte a l’altre, sense deixar ni renunciar a un
mateix.

• Entendre que la millor opció és afrontar el conflicte a través de la cerca
d’una solució.

• Adonar-se que un, tot sol, no té la visió completa de la situació. Sempre
cal la visió de l’altra persona i, finalment, cal estar disposat a admetre que
ens podem equivocar.

Per poder gestionar els conflictes pot ser útil l’anàlisi de les tres P proposada per
Lederach: persones/parts, problema i procés. Són tres elements que interactuen
entre sí (Ramos i Muñoz, 2000).

• Les persones es refereix a les parts implicades en el conflicte. De cada una
es poden analitzar les necessitats, les percepcions, la manera de comunicar,
les actituds i conductes. També és rellevant el nombre de persones (magni-
tud).

• El problema es focalitza en les causes del conflicte, és a dir, pot ser
d’informació, d’interessos, de relació, estructural i de valors.

• El procés assenyala l’estat en què es troba el conflicte: latent, quan
l’actuació pot ser de prevenció; manifest, quan cal resoldre’l; de lluita, o
fins i tot de violència, quan cal contenir-lo abans de mirar de resoldre’l.

Algun dels trets clau per a la gestió dels conflictes són:

• Actuar si el conflicte es posa de manifest.

• Actuar si hi ha alguna persona que té menor control i influència o és la
víctima, a qui cal protegir.

En aquest darrer cas, cal que la persona que ha comès l’agressió o el maltractament
reconegui la seva actuació, el mal que ha fet, per reparar-lo i, després, restablir la
relació. En aquest procés és clau la participació de les persones implicades en el
conflicte, i també les persones que puguin facilitar els processos de mediació o
arbitratge. Finalment, les persones implicades de manera indirecta, ni que sigui
com a observadores dels conflicte, poden contribuir a la seva resolució i treure’n
aprenentatges per a la convivència.

En la gestió del conflicte és important posar el focus en les actuacions de les
persones, no en la seva essència, la manera de ser o els valors. Cal centrar-se
en les actuacions i la conducta, per preservar la persona de qualsevol judici o
desvalorització.



Atenció i suport psicosocial 24 Entrenament en habilitats socials i recursos

Gestió de tensions i estrès

L’estrès es produeix davant de situacions que es perceben com a amenaçants tant
a nivell físic com psicològic. L’estrès, a més, sovint no es genera per situacions
reals i presents, sinó per situacions futures o projectades, i sovint per situacions
passades no resoltes o no superades.

Aquest estrès pot gestionar-se a través de fer-lo explícit, identificar-ne la font i els
motius, exercir l’autocontrol i transformar-lo.

1.3 Programes d’entrenament de les habilitats socials

Concebre les habilitats socials com actuacions que es poden aprendre conté
implícit que poden ensenyar-se, amb la qual cosa es configuren programes
d’entrenament a través de processos d’ensenyament explícits i intencionals.

Aquests programes d’entrenament són un conjunt d’actuacions i tècniques diri-
gides a modificar, millorar i ampliar les habilitats socials. Per tant, l’avaluació
inicial és clau, per partir de les habilitats de les quals la persona ja disposa. A
més, aquests programes, més enllà de la persona, poden anar dirigits a intervenir
en l’entorn social de la persona, i de manera rellevant en la competència social de
les persones significatives.

Les destreses socials s’adquireixen posant les persones en situacions de relació
social en el seu dia a dia, és a dir que en els programes d’entrenament s’utilitzen
casos, joc de rol i teatralització referits a situacions de la vida quotidiana que
permeten anar més enllà de les conductes, analitzant i transformant, si cal, els
pensaments i les emocions que generen les situacions interactives.

Els programes d’entrenament de les habilitats socials suposen planificar actuaci-
ons dirigides a desenvolupar les habilitats socials de les persones, realitzar les
actuacions d’entrenament previstes i avaluar-ne els resultats.

Aquests programes han de tenir present:

• Competències que la persona ja disposa.

• Implicació de la persona en el procés d’aprenentatge. Cal que l’aprenent
tingui un paper actiu, estigui motivat i tingui interès i voluntat de canviar.

• Anàlisi i intervenció en les variables situacionals: persones i recursos de
l’entorn.

Els programes d’entrenament de les habilitats socials han d’incidir en els aspectes
personals, relacionals i contextuals, i fer-ho de manera contextualitzada.
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1.3.1 Objectius

L’objectiu dels programes d’habilitats socials és desenvolupar la competència
social en les persones. Aquest objectiu cal concretar-lo en funció de la persona o
col·lectius de persones amb qui es treballa.

La concreció dels objectius ha de partir d’una avaluació inicial o diagnòstica que
marca les fites que ha d’establir el programa, tenint en compte que la millora
de les habilitats socials és un procés que dura tota la vida, que implica anar-se
perfeccionant de manera progressiva i que, per tant, cal individualitzar i prioritzar
en funció de la situació de cada persona.

“Concebem la competència com la capacitat de mobilitzar adequadament el conjunt de
coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per realitzar activitats diverses
amb un cert nivell de qualitat i eficàcia.”

R. Bisquerra, N. Pérez. “Las competencias emocionales”. A: Educación XX1, vol. 10

(pàg.63)

Els objectius de l’entrenament de les habilitats socials són:

• Desenvolupar en la persona un repertori de destreses socials perquè les
pugui realitzar de manera autònoma, sense supervisió. Per tant, cal partir de
què sap fer, exercir les noves conductes amb ajut, introduir les correccions
o els suports que calgui en el procés d’adquisició i permetre el seu posterior
desenvolupament autònom.

• Possibilitar l’anàlisi de les característiques de la situació, de les seves
emocions i els seus pensaments, i de l’anàlisi i la tria de la conducta
adequada.

• Mobilitzar i adaptar les conductes a les diferents situacions, comportant-se
de manera flexible.

Per tant, es tracta de desenvolupar unes habilitats que cal mobilitzar i posar en
pràctica en consonància amb el propi sentir i les característiques contextuals i
situacionals.

Les persona amb competència social i relacional és la que sap comportar-se en
adequació amb les situacions personals i socials. És a dir, responent a situacions
interactives i multidimensionals on ha de prevaldre de manera simultània el
benestar de la persona i el benestar de la interacció.

1.3.2 Continguts

Els continguts dels programes d’entrenament d’habilitats socials es poden agrupar
en diverses dimensions:
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• Habilitats d’iniciació, manteniment i finalització de les interaccions socials

• Habilitats comunicatives i conversacionals

• Habilitats per cooperar i compartir

• Habilitats relacionades amb les emocions i sentiments

• Habilitats d’autoafirmació

Bisquerra i Pérez (2007) assenyalen diferents elements que inclouen les compe-
tències sociopersonals i que engloben elements personals i socials que, alhora,
recullen la classificació de competències associades a la intel·ligència emocional
de Goleman, Boyatzis y Mckee.

• Competència personal

– Consciència de si mateix

– Autogestió

• Competència social

– Consciència social

– Gestió de les relacions

Figuera, Freixa, i Paula (2008) analitzen diversos programes dirigits a l’entre-
nament de les habilitats socials. En la revisió de l’anàlisi de cada programa es
desprenen continguts comuns agrupats en set grans blocs:

• Normes socials, de cortesia

• Comunicació i conversa

• Identificació i gestió de les emocions, pròpies i de l’altre

• Conductes prosocials

• Priorització del respecte cap a un mateix i cap a l’altre

• Resolució de conflictes propis i amb els altres

• Autogestió i autocontrol

La distinció entre habilitats d’interacció i habilitats d’autonomia social del Centre
de Recursos d’Educació Especial (1998) del Departament d’Educació i Cultural
del govern de Navarra permet treballar les relacions socials, des d’aquelles més
íntimes i més properes fins aquelles que permeten desenvolupar-se d’acord amb
les normes socials i funcionar en la comunitat. Es proposen les següents hablitats:

• Habilitats d’interacció:

– Presentació i cortesia
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– Peticions i crítiques

– Drets i obligacions

– Afectivitat i sexualitat

• Habilitats d’autonomia social:

– Compres i serveis

– Desplaçaments

– Temps i oci

– Documentació i comunicació

– Salut, seguretat i consum

– Transició a la feina

1.3.3 Procediments i estratègies

Els programes d’entrenament de les habilitats socials poden ser concebuts com
intervenció individual i/o grupal.

El que té sentit és utilitzar els dos procediments: un treball personal combinat
amb un treball en grup per posar en funcionament allò après individualment en
situacions d’interacció, i a l’inrevés, allò aprés a nivell grupal incorporar-ho de
manera personal.

Aquests programes també han d’anar més enllà de la persona i de les situacions
interactives, per treballar amb les persones significatives de l’entorn social de la
persona i les característiques físiques i materials d’aquests entorns.

Tenint present que les habilitats socials suposen adaptar el comportament en
funció d’un mateix i de l’entorn i que són, per tant, una competència interactiva,
per entrenar-la no és possible ni fer-ho amb abstracte ni al marge dels altres. Per
això les destreses apreses cal mobilitzar-les en situacions interactives reals o que
emulin la realitat. Han de ser situacions lligades a la quotidianitat i al dia a dia
de la persona, on les relacions amb els altres hi són presents de manera constant i
variada.

El procediment que es pot seguir per desenvolupar les habilitats socials, es treballi
amb unes o altres estratègies i metodologies, és, segons Figuera, Freixa i Paula
(2008), el següent:

1. Identificar de les habilitats que cal treballar.

2. Mostrar el comportament que es vol entrenar.

3. Practicar el comportament que es vol adquirir.

4. Modelar el comportament que es desplega a partir de la seva valoració i
correcció.
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5. Mantenir i generalitzar el comportament en contextos naturals.

Algunes de les estratègies naturals o planificades de l’entrenament de les habilitats
socials són:

• Experiència directa

• Aprenentatge per modelatge o per observació

• Seguiment d’instruccions

• Simulació

• Teatre de l’oprimit

• Autoavaluació i autoreflexió

• Coavaluació i reflexió conjunta

En cadascun d’aquests procediments, i incorporant la perspectiva sociocultural de
l’aprenentatge, es posa de manifest la mediació de la persona més capaç o experta
oferint l’ajut per permetre el trànsit a través de la zona de desenvolupament pròxim,
del nivell de desenvolupament potencial al real o efectiu, i dels mecanismes
presents en la concepció de la metàfora de la bastida o de la participació guiada.
A més, es fa palesa la importància del llenguatge, intern i extern, com a eina en la
guia d’aquest procés, ja que possibilita el diàleg, la reflexió, l’intercanvi de punts
de vista, el debat i la discussió amb un mateix i amb els altres.

Experiència directa

L’experiència directa de relacions interpersonals hauria de ser la base del progra-
ma d’entrenament de les habilitats socials. Es posa de manifest el caràcter de
la relació, les facilitats o dificultats presents, les persones que hi intervenen i el
context. Aquest recurs té l’avantatge de la seva autenticitat i, per tant, també de la
seva riquesa, complexitat i emotivitat. Permet analitzar l’experiència, identificar-
ne els diferents elements, reflexionar-hi i prendre decisions per transformar-la i
millorar-la. L’experiència directa serveix, per tant, com a recurs per repensar-la i
tornar a actuar-hi.

A la vegada, els cuidadors de les persones en situació de dependència poden
aprofitar les experiències reals de les interaccions del dia a dia per, de manera
conjunta amb la persona en situació de dependència, revisar i fer propostes de
millora de cara a tornar-ho a intentar d’una altra manera. Per tant, poden reforçar
el treball que es desenvolupa des del programa d’entrenament de les habilitats
socials.

En aquestes situacions d’experiència directa l’expert o el cuidador, juntament
amb l’aprenent, poden fer explícit allò que s’ha fet bé i allò que cal millorar o
eliminar. Es tracta d’incorporar en aquest treball d’anàlisi i reflexió els companys
i companyes de la persona en situació de dependència, els familiars i les persones
significatives o a la resta de cuidadors o professionals.
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Aquestes situacions quotidianes reals també és poden recollir en el programa
d’entrenament de les habilitats socials, a través del relat de la persona en situació
de dependència o del seu cuidador, i utilitzar-les en situacions formals d’aprenen-
tatge per analitzar-les i repensar-les de manera conjunta. A la vegada, es poden
recollir les situacions per transformar-les en casos i introduir, si cal, variacions per
treballar-los amb altres usuaris.

Aprenentatge per observació

Molts dels aprenentatge que duem a terme, sobretot en l’àmbit social i personal,
tenen a veure amb l’aprenentatge per observació. A partir d’un model s’incorporen
aspectes de la seva conducta i, en cas que sigui manifest o es pugui induir, també
dels seus pensaments i les emocions per fer-los propis.

Des d’aquest punt de vista els cuidadors esdevenen referents per a les persones en
situació de dependència i els models de conducta i d’acció. La coherència entre
el que es demana a l’altre i un mateix fa, la manera de relacionar-se i d’afrontar
i resoldre els problemes esdevenen models. Això és clau i cal que les persones
referents tinguin present que quan actuen ho fan com a models. Ser-ne conscients
permet posar l’accent en què interessa que vegi l’aprenent, accentuant-ho i, si cal,
parlant-ne explícitament.

L’aprenentatge vicari o per observació implica quatre processos per part de
l’aprenent:

1. Atenció al model

2. Retenció de la conducta, pensament i/o emoció

3. Reproducció de la conducta, pensament o emoció

4. Motivació per emular el model i execució

Seguiment d’instruccions

Una de les estratègies per desenvolupar les habilitats socials és donar instruccions
específiques sobre com comportar-se en segons quines situacions i anar pautant la
conducta de l’aprenent conforme s’esdevé la vivència. En aquest cas l’experiència
està guiada per una persona més capaç que indica què cal fer en cada moment.
També es coneix com a ensenyament explícit.

Aquest és un procés que s’utilitza sobretot amb els infants i suposa orientar les
seves actuacions en el context real de participació. Va lligat majoritàriament a les
normes socials i a l’adaptació de la conducta.

Simulació

Les simulacions o jocs de rol són situacions protegides, ja que no són reals, on es
poden experimentar diverses situacions que interessa treballar amb les persones en
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situació de dependència. En funció de la situació i de com reacciona la persona, es
poden analitzar pensaments, emocions i conductes. A través de la reproducció de
situacions o circumstàncies, es pretén l’aprenentatge i la pràctica de determinats
coneixements i destreses.

En el cas de l’estratègia del joc, la dramatització, la teatralització o la interpretació
de rols o papers, tothom aprèn, tant els que representen com els que observen.

Normalment el joc de rol contempla les fases següents:

1. Identificar el tipus de continguts que es volen treballar a través del joc de
rol, per construir la situació i els diferents papers i actuacions que s’hi
interpretaran.

2. Motivar i preparar: traspassar la informació necessària per poder desenvo-
lupar el joc de rol, la recreació de la situació, els rols de cadascun dels
protagonistes, etc.

3. Realitzar el joc de rol o la representació.

4. Fer el debat: expressar i compatir opinions, sensacions, emocions, pensa-
ments,... I, posteriorment, anar més enllà de la situació representada, per
cercar possibles alternatives.

És interessant que les experiències del joc de rol es puguin elaborar a partir de
situacions reals, viscudes i/o observades.

Teatre de l’oprimit

El teatre de l’oprimit, o teatre fòrum, va ser promogut per Augusto Boal i va més
enllà del joc de rol, perquè permet als espectadors, un cop desenvolupada l’escena
i quan torna a començar, substituir un dels actors i canviar el curs de la història,
per potenciar el valor de les pròpies actuacions, no només per a un mateix, sinó
per a la incidència en els altres.

Igual que el joc de rol, pot partir de situacions reals directament viscudes o
observades, però compta amb l’avantatge que l’anàlisi i la reflexió de la situació
que es planteja no queda en mer discurs o paraules, sinó que convida a actuar.

Autoavaluació i autoreflexió

En tots els processos assenyalats anteriorment és fonamental el procés d’auto-
valoració i autoreflexió. Permetre la valoració de les pròpies actuacions, els
epensaments, les reflexions i les emocions possibilita reflexionar-hi i buscar
alternatives o matisos que permetin millorar les situacions interactives per a un
mateix i per a les persones que l’envolten.
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Coavaluació i reflexió conjunta

La coavaluació suposa rebre la valoració d’un expert, cuidador/a, company o
companya, sobre la pròpia conducta i els pensaments i les emocions que porta
associada. El fet que sigui un tercer qui descriu i analitza el què ha vist permet
una visió més amplia i diversa i possibilita una reflexió conjunta que l’enriqueix,
ja que engloba més punts de vista, sempre amb l’objectiu de poder millorar la
pròpia actuació.

1.3.4 Desenvolupament

Quan es treballa en un programa d’entrenament de les habilitats socials cal
entendre que les diferents destreses que s’hi amaguen es donen de manera conjunta
en els processos interactius i que, per tant, són situacions complexes que no
tenen una resposta única i que cal estar oberts a permetre diversos pensaments,
emocions i actuacions.

Malgrat que en el moment d’entrenament es pot posar el focus en algunes de les
estratègies o habilitats, cal entendre que com més globals siguin les situacions
plantejades, i més complexes, més s’aproparan a fer competent l’aprenent per a
les situacions de vida quotidiana.

El desenvolupament del programa d’entrenament d’habilitats socials suposa posar
en funcionament les diferents decisions preses respecte els participants, el lloc on
desenvolupar-lo, els recursos, la temporalització, etc., assumint el fet de reajustar
el que calgui en funció del seu desenvolupament.

1.3.5 Avaluació

Qualsevol programa d’intervenció, també el d’entrenament d’habilitats socials,
requereix una avaluació dels resultats en funció dels objectius. És a dir, cal
analitzar el nivell d’assoliment d’objectius i el funcionament i la pertinença de les
diferents decisions preses i, en conseqüència, de les actuacions desenvolupades.

Aquesta valoració té diversos objectius:

• Analitzar:

– Pertinença del programa

– Nivell dels resultats obtinguts en funció dels objectius

• Prendre decisions per a la millora:

– Aspectes que cal mantenir.
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– Aspectes que cal millorar amb reajustaments, transformacions o am-
pliacions.

Des d’aquest punt de vista, l’element clau és poder acreditar el canvi en les
habilitats socials dels participants en el programa, entenent que aquest canvi
no és una valoració de tot o res, sinó de l’evolució o el progrés de les destreses.
Són les millores que s’han assolit respecte el punt de partida i els elements del
procés que les han facilitat.

Per valorar l’evolució, el progrés i el nivell de desenvolupament de les competèn-
cies és útil l’observació de les actuacions dels aprenents en contextos complexos
reals o simulats on s’hagi de desplegar la competència social i es puguin fer
observacions, acompanyades d’entrevistes als propis aprenents, cuidadors, etc.

1.4 Programes d’entrenament de les habilitats socials en persones
en situació de dependència

Pel que fa a l’entrenament de les habilitats socials, en el cas de les persones en
situació de dependència és fonamental distingir entre tres situacions que agrupen
diversos col·lectius i que requereixen d’estratègies i actuacions diferenciades:

• Persones en situació de dependència amb dificultats d’establir i mantenir
relacions socials vinculades a la seva situació:

– Discapacitat intel·lectual
– Discapacitat per malaltia mental
– Persones grans amb dificultats cognitives sobrevingudes

• Persones en situació de dependència amb dificultats en l’accés i el manteni-
ment de les interaccions socials per dificultats en la percepció sensorial:

– Discapacitat auditiva
– Discapacitat visual

• Persones en situació de dependència amb dificultats d’accés i participació
en situacions d’interacció social per dificultats de desplaçament i d’accés
físic, permanència i participació efectiva en entorns diversos:

– Discapacitat física
– Persones grans amb dificultats de mobilitat sobrevingudes

Els programes d’entrenament de les habilitats socials per a persones en
situació de dependència persegueixen l’habilitació de la persona perquè
pugui establir i mantenir relacions interpersonals amb el màxim d’autonomia
fent ús dels procediments i recursos necessaris, com els assistents personals,
els productes de suport i les tècniques augmentatives i alternatives a la
comunicació.
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Vegeu a “Annexos” el
recull de les afectacions
de les persones amb
malaltia mental en funció
del trastorn que pateixen
titulat “Característiques de
les persones amb
trastorns de salut mental”.

Vegeu a “Annexos” una
mostra d’un joc per
desenvolupar les habilitats
socials amb persones
amb discapacitat
intel·lectual.

1.4.1 Característiques de les persones en situació de dependència
amb afectacions en les relacions socials

Les persones en situació de dependència presenten una alta variabilitat. A cada
col·lectiu hi ha un ventall de situacions que es concreten en l’especificitat de cada
persona. Tot i això, hi ha algunes característiques que poden reflectir trets comuns
per a cada col·lectiu, generalitzacions que permeten una primera aproximació.

Persones grans amb deteriorament cognitiu

Les persones grans amb pèrdues a nivell cognitiu poden tenir diverses afec-
tacions que, de manera paral·lela, repercuteixen a escala cognitiva, afectiva i
conductual. A grans trets es poden descriure les següents característiques:

• Pèrdua de memòria

• Dificultats en l’atenció

• Desorientació

• Alteracions en el llenguatge

• Canvis en la conducta. Entre d’altres: apatia, ansietat, irritabilitat, agressi-
vitat, exigència i l’incompliment de les normes convencionals.

Persones amb discapacitat derivada de malaltia mental

Les persones amb discapacitat per malaltia mental poden presentar alteracions
emocionals, cognitives i/o comportamentals. Algunes de les característiques que
poden dificultar l’establiment i manteniment de les relacions interpersonals de les
persones que pateixen un trastorns de salut mental són:

• Comportaments pertorbadors

• Conductes inadaptades

• Baixa autoestima

• Manca de tolerància a la frustració

Persones amb discapacitat intel·lectual

Les persones amb discapacitat intel·lectual poden presentar diversos graus i
diverses afectacions. Algunes de les afectacions fan referència a les àrees de les
relacions interpersonals i de la comunicació. En aquest cas, a grans trets es poden
donar les següents dificultats:
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• Comportaments immadurs respecte a l’edat cronològica

• Comunicació i llenguatge

– Menor afectació: concret, simple i limitat a l’ara i aquí

– Major afectació: des del llenguatge oral pràcticament inexistent, tant
en la comprensió com en l’expressió, fins a una interacció limitada a
rebre instruccions simples i a utilitzar, per comunicar-se, un repertori
reduït de gestos.

• Dificultats de regulació de les emocions i/o de les conductes

• Comprensió limitada de les situacions socials i de les seves implicacions o
conseqüències

• Dificultats de percepció o interpretació de les claus socials per a la interacció

Persones amb discapacitat sensorial

Les persones amb discapacitat sensorial presenten dificultats en les relacions
socials ja que en la interacció que suposa de manera simultània l’ús de llenguatge
verbal i no verbal perden la informació del llenguatge auditiu i/o visual. Sense
sistemes alternatius a l’oralitat o d’accés a les dades dels referents visuals per
altres vies sensorials perden una part de la informació clau.

Aquest tipus de discapacitat provoca:

• Dificultats en la interacció i comunicació amb els altres

• Ansietat, angoixa, tristesa i desconnexió

Aquesta situació s’agreuja especialment en el cas de les persones amb sordceguesa
(amb afectació simultània als sentits de la vista i de l’oïda).

A més de la dificultat en l’accés a part de la informació que no perceben, s’hi
poden barrejar altres barreres que tenen el seu origen en:

• Percepció i vivència sobre un mateix: aspectes relatius a l’autoconcepte i
l’autoestima.

• Percepció i vivència de l’entorn social i físic: des de la confiança o
desconfiança a les oportunitats o dificultats, etc.

• Accessibilitat i participació efectiva dins de diversos contextos.

Persones amb discapacitat física motriu

Les persones amb discapacitat física poden tenir limitacions motrius que els
dificultin les interaccions socials. En concret, dificultats dels següents tipus:
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• Posturals

• De coordinació de moviments

• De desplaçament

• D’accessibilitat a edificis i espais i participació

També poden provocar afectacions més enllà del moviment:

• Afectacions en la parla

• Afectacions cognitives

1.4.2 Actuacions i estratègies diversificades

Els programes d’entrenament de les habilitats socials per a persones en situació de
dependència han de donar resposta a un ventall molt ampli i divers de necessitats,
la qual cosa implica planificar i desenvolupar actuacions i estratègies diverses.

En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, discapacitat derivada de
malaltia mental o persones grans amb dificultats cognitives, cal enfocar el treball
d’entrenament en:

• Adquirir les habilitats a través d’un treball directe amb acompanyament, ajut
i reforç constant.

• Establir rutines i adquirir hàbits on s’inscriguin les habilitats desitjables, que
impliquin la seva repetició, el seu reforç i assentament.

• Fixar elements contextuals, visuals i auditius que permetin identificar quines
conductes són pertinents i activar-les.

• Disposar d’ajuts personals més o menys constants i intensius.

• Fer servir suports tècnics que puguin facilitar la comunicació i interacció.

En el cas de persones amb discapacitat sensorial calen suports per a l’accés a la
informació no accessible, auditiva i/o visual, a través de:

• Equipaments: edificis d’accessibilitat universal i d’ús universals a través,
per exemple, d’informació perceptible des de diverses modalitats sensorials

• Ajuts de persones que poden actuar com a mediadores (assistents)

• Tècniques augmentatives i alternatives a la comunicació

• Suports tècnics per a la comunicació i la relació
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En el cas de persones amb discapacitat física motora o de gent gran amb
problemes de mobilitat, calen actuacions que permetin el desplaçament, l’accés i
la participació autònoma en varietat de contextos:

• Transport adaptat

• Equipaments: edificis d’accessibilitat universal i d’ús universals a través,
per exemple, del mobiliari adaptat

• Ajuts personals

• Suports tècnics

En tots els casos cal treballar les habilitats socials en tres focus o direccions:

• Adquisició

• Manteniment

• Modificació

Al marge de l’entrenament específic en les estratègies o destreses socials, cal dur
a terme intervencions dirigides a dos àmbits concrets:

• Relacions: realitzar actuacions que permetin a les persones en situació de
dependència adquirir noves relacions, mantenir les existents i modificar les
que no són sanes per a alguna de les persones o per a cap.

• Entorns: ampliar contextos de participació, mantenir aquells on ja es
participa i modificar les característiques d’aquells que suposen barreres per
a la socialització i participació.

Cal tenir present que les persones en situació de dependència poden tenir una xarxa
de relacions reduïdes degut a les seves característiques, circumstància i prejudicis
de la comunitat.

L’establiment de noves relacions i la participació en nous contextos són
objectius dels programes d’entrenament de les habilitats socials.

Si les persones participen en un recurs o servei, cal tenir-ne especial cura durant
l’acollida facilitant l’establiment de relacions i la incorporació al grup.

En totes les actuacions (treball sobre una destresa, intervenció en una relació
o en un entorn) és fonamental l’acord conjunt amb la persona en situació de
dependència. S’ha de proposar, si no ho ha fet ella, i establir les bases per a
l’acció. En tots els casos és clau respectar la persona, ja que pot manifestar la
seva negativa. No es pot obviar o desconsiderar mai la seva opinió i decisió, ja que
fer-ho comporta perdre la relació de confiança, clau per al treball conjunt i base
del treball amb les persones, el respecte a les seves decisions. Cal tenir present
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que la seva negativa no ha d’immobilitzar, ja que en els programes d’entrenament
cal avançar. La direcció i el procediment es poden negociar, però és innegociable
fer feina i esforçar-se.

1.4.3 Creació d’una relació de confiança

Abans de començar a treballar les habilitats socials amb una persona en situació
de dependència o amb un grup cal establir una relació de confiança vinculant per
a ambdues parts. Sense aquest treball previ no és possible avançar.

Aquesta relació es construeix a partir de quatre elements seqüenciats i interrelaci-
onats:

1. Coneixença

2. Confiança

3. Compromís

4. Cooperació

Cal analitzar les relacions de confiança que ja existeixen en el centre o servei amb
la resta de professionals i usuaris, per fer un treball conjunt o convertir aquestes
persones referents en aliades que reforcin la feina que es vagi desenvolupant. Pel
que fa a familiars o persones significatives o de referència externes cal fer el
mateix.

La relació de confiança des del professional ha d’estar presidida, en tot moment,
pel respecte a l’ús de les habilitats de relació social i de comunicació que té
l’usuari.

La creació d’una relació de confiança és fonamental per iniciar
l’entrenament, però també per construir de manera conscient unes
condicions individuals i contextuals positives per al procés d’ensenyament
i d’aprenentatge.

Aquesta relació entre professional i usuari, un cop iniciat el procés d’aprenentatge
i durant tot el procés, ha de prendre la següent direcció:

• Expectatives compartides positives

• Responsabilitats i esforços compartits

• Motivació conjunta
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Cal un treball individual, paral·lel al procés d’entrenament de les habilitats
d’interacció social, sobre la persona que incideixi en aspectes cognitius,
afectius, comunicatius i conductuals respecte a si mateixa.

1.4.4 Acords de l’equip de treball

La relació que s’ha d’establir entre professionals i usuari també s’ha de construir
amb l’equip de treball. És necessari que les persones, per treballar de manera
conjunta i cooperar, assumeixin els punts següents:

• Responsabilitat individual de la seva tasca

• Percepció de la pròpia tasca com a part integrant de la dels altres, interde-
pendent

• Comunicació de dubtes, èxits, dificultats, expectatives, etc.

• Exercitació i desenvolupament de les habilitats socials

• Reflexió i repensament conjunt del propi procés de treball en equip

Abans d’iniciar el treball amb l’usuari o conjunt d’usuaris és fonamental, en les
sessions de coordinació, pactar i determinar el programa que ha de seguir l’equip
de treball amb cada persona. Tots els membres de l’equip, amb les diferents
funcions que desenvolupen, han de tenir presents les prioritats de l’entrenament
per donar-hi continuïtat al llarg del dia, dels espais i de les diverses activitats
utilitzant les mateixes estratègies i tècniques.

1.4.5 Proposta del procés d’ensenyament i aprenentatge de les
habilitats socials

Les habilitats socials s’adquireixen en les interaccions amb els altres a través
de l’experiència directa amb ajut de l’observació o el modelatge, i a partir
d’instruccions directes que fan arribar a l’aprenent les persones més competents
socialment.

En funció de les característiques de la persones en situació de dependència i de
les situacions per aprendre, la seva adquisició serà més o menys senzilla i donarà
més o menys fruits.

El programa d’entrenament de les habilitats socials ha de tenir com a premissa
clau oferir un autèntic context de desenvolupament, és a dir, un entorn on es
complexin dues condicions complementàries:
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1. Permetre a l’aprenent exercir noves habilitats no presents en els seves
competències actuals a través de l’observació, la guia o la participació
conjunta en activitats, relacions i/o rols que possibiliten exercir noves
destreses amb l’ajut d’algú més capaç.

2. Permetre l’exercici i la pràctica autònoma de les conductes recentment
apreses.

Aquestes característiques del context de desenvolupament estan vinculades a la
concepció de la zona de desenvolupament pròxim (Vigotski, 1995), a la metàfora
de la bastida de Wood, Bruner i Ross (Coll, 2004), a la participació guiada (Rogoff,
1993) i a l’ecologia del desenvolupament humà (Bronfenbrenner, 1987).

Adquisició

En el treball per a l’adquisició d’una habilitat social nova cal seguir el següent
procediment:

1. Identificació

2. Mostra

3. Pràctica i modelatge

4. Manteniment i generalització

Cadascuna d’aquestes fases té diferents objectius i es desenvolupa prioritzant
diferents enfocaments del procés d’ensenyament i aprenentatge tal com es mostra
a taula 1.2.

Taula 1.2. Fases per a l’adquisició d’una habilitat social

Identificació i decisió Mostra Pràctica i modelatge Generalització i manteniment

Personalització Aprenentatge per observació Zona de desenvolupament pròxim Exercici autònom

Motivació Perspectiva cognitiva Metàfora de la bastida Motivació

Motivació Participació guiada

1. Identificació de les habilitats. En aquest cas cal fer una selecció tenint
en compte l’habilitat que el professional considera més important, per
adaptativa per a les relacions d’aquella persona, i la que és important per a la
pròpia persona. És fonamental prioritzar, focalitzar i implicar la persona en
situació de dependència en la presa de la decisió, personalitzant el procés
d’aprenentatge i situant-la en un alt nivell de motivació.

2. Mostra del comportament que es vol entrenar. La mostra de l’habilitat
que es vol treballar s’ha de fer a través del modelatge o l’aprenentatge
per observació i de la instrucció a través de diverses modalitats sensorials
(DUA). Cal aprofitar cada situació de vida quotidiana que es dona de manera



Atenció i suport psicosocial 40 Entrenament en habilitats socials i recursos

espontània, per fer-ne anàlisi, reflexió i valoració (avaluació), és a dir,
promoure de manera simultània canvis cognitius i afectius, incidint en la
motivació fent adonar l’aprenent de quins beneficis aporta l’habilitat.

3. Pràctica i modelatge del comportament que es vol adquirir. Un cop
coneguda la destresa, cal oferir un entorn on desenvolupar-la amb ajut. Es
prioritzara l’entrenament en un entorn i en situacions de vida quotidiana
reals (experiència directa). Es modela el comportament desplegat a partir
de la seva valoració i correcció, i de manera progressiva es va reajustant i/o
retirant l’ajut, per permetre a la persona interioritzar l’habilitat i assumir
el màxim de responsabilitat en la seva execució.

4. Manteniment i generalització del comportament. Un cop adquirida l’ha-
bilitat concreta cal exercitar-la amb el màxim nivell d’autonomia, i tant com
es pugui, en contextos reals d’interacció. És clau el reconeixement (reforç)
de la nova adquisició per part de l’entorn i de les persones significatives.

Pel que fa a les prioritats dels programes, les persones amb dificultats per establir
relacions socials sovint no coneixen o no s’adonen de la importància de les
convencions, és a dir, del codi de conductual social que cal seguir en les situacions
d’interacció, ja que si no es tenen en compte poden, d’entrada, dificultar o anul·lar
la possibilitat d’interacció.

En aquest cas cal prioritzar el següent:

• Cura personal pensant en un mateix i en els altres: higiene personal, com
mocar-se, com esternudar, distància social...

• Convencions lligades als entorns de convivència: volum de veu, normes
per menjar a taula, vestimenta en funció del context, com dirigir-se a una
persona desconeguda, etc.

• Convencions en les relacions: fer salutacions, donar les gràcies i demanar
si us plau, etc..

Programa d’intervenció grupal en habilitats socials en població clínica infantil al
CSMIJ de Ciutat Vella (Barcelona)

El programa consta de dotze sessions. Té com a objectius:

• Millorar la comunicació interpersonal.

• Identificar i gestionar els pensaments i les emocions.

• Entrenar en la resolució de conflictes.

• Promoure conductes prosocials.

Font: bit.ly/36e5XkY
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1.4.6 Manteniment

Per mantenir les destreses socials ja adquirides que per motius de deteriorament
cognitiu, de medicació o d’altres es poden perdre, un dels elements clau són
les rutines i els hàbits presents en els entorns de convivència. Perquè aquestes
habilitats es posin en joc cal que s’exigeixin com a procediment per permetre la
interacció social i la participació comunitària.

Les rutines suposen realitzar les activitats amb una manera de procedir pràctica-
ment idèntica dia a dia i amb una successió semblant, un ordre i un ritme constants.
S’anomenen rutines pel seu caràcter:

• Estable

• Quotidià

• Pautat

• Repetitiu

Les rutines donen una estructura coneguda i orienten la persona, fet que li permet
preveure i anticipar que passarà, amb la qual cosa possibilita anar-se regulant i
saber què s’espera d’ella i de la resta de persones que hi participen.

Els hàbits són l’automatització de determinades actuacions o comportaments que
es duen a terme de manera habitual. L’hàbit implica que la persona:

• Ha après una acció.

• Executa adequadament l’acció.

• Executa l’acció en el moment que correspon.

• No necessita el control extern de ningú.

Exemple d’hàbit de vida quotidiana

Un exemple d’hàbit vinculat a les convencions socials és saludar quan s’entra en algun lloc
o donar les gràcies quan algú ha fet quelcom per a tu.

Un exemple d’hàbit personal d’higiene és rentar-se els dents després de cada àpat.

Des d’aquest punt de vista és fonamental que en el dia a dia del servei o recurs
on participa la persona en situació de dependència hi hagi unes pautes del
comportament esperat en relació amb un mateix i els altres que es duguin a terme
cada dia de la mateixa manera, dirigides a afavorir les relacions i la interacció
social. Les rutines i els hàbits cal treballar-los en els diferents contextos i donar-
hi continuïtat. Per tant, cal negociar-los amb els usuaris, amb l’equip i amb els
cuidadors dels altres entorns.
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L’acord entre els diferents cuidadors representa per a l’usuari el valor social
d’aquell hàbit i reforça la seva necessitat i conveniència.

Les rutines són especialment rellevants en el col·lectiu de persones amb discapaci-
tat intel·lectual, persones amb discapacitat derivada de malaltia mental i persones
grans amb deteriorament cognitiu:

• Treballar de manera específica hàbits a través de les rutines diàries.

• Estructurar el dia a dia de manera predictible i rutinària per evitar el malestar
de la persona.

• Utilitzar procediments rutinaris d’acollida, transicions d’una activitat a
l’altra i comiat.

• Anticipar que passarà més endavant, allò nou i imprevist per a la persona,
que pot causar un nivell considerable d’estrès i malestar.

• Organitzar i pautar les activitats més obertes i excepcionals.

1.4.7 Modificació

La modificació d’un hàbit social ve motivada per la seva no-pertinença. Aquesta
modificació és un aprenentatge complex, ja que si l’habilitat ha esdevingut hàbit
l’automatització dificulta la seva variació. En aquest cas, l’ajut extern, a través
d’una persona o d’algun element de recordatori, és clau. I també les conseqüències
de fer-ho d’una manera o altra, element motivador i de reforç que ha d’entrar en
joc per facilitar el canvi d’hàbit.

La clau per al canvi és la implicació de la persona i tot l’ajut a través del modelatge
i la instrucció, prioritzant la repetició i insistència, no deixar-ho passar, i utilitzant
el reforç.

Per a la modificació d’una habilitat cal seguir el mateix procés que per a l’ad-
quisició d’una de nova, però partint de la ja existent per identificar i assenyalar,
juntament amb l’usuari, les modificacions que cal introduir, el perquè i la reflexió
i valoració dels resultats del canvi.

Exemple de modificació i reeducació de comportaments disruptius i inadequats

Per modificar les habilitats socials d’infants i joves amb trastorns de conducta es procedeix
de la següent manera:

1. Aturar-se i pensar.

2. Adequació i inadequació.

3. Reflexió sobre les decisions.

4. Presa de decisions i de consciència.
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5. Generalització de les conductes vàlides.

Font: bit.ly/38g7OZe

1.4.8 Entrenament i actuacions per afavorir la comunicació i
interacció

Per afavorir la comunicació i interacció entre usuaris i amb professionals és
fonamental establir unes rutines que incloguin uns rituals d’interacció amb sentit
per a les persones. Algunes situacions i moments clau són:

• Acollida al servei o recurs: salutacions, explicar el que volem compartir, etc.
En aquest moment es treballa l’escolta activa, el temps d’intervenció per no
cansar, etc.

• Situacions interactives planificades o de vida quotidiana, normes i conven-
cions a l’hora dels àpats i durant les activitats de lleure, etc.

• Inici i tancament de cada activitat: què es farà, si agrada més o menys, com
ha anat, com ens hem sentit, etc.

• Espais per reflexionar sobre la convivència: assemblea, tutories individuals,
resolució de conflicte, etc.

• Comiat

Per assolir l’objectiu d’afavorir la comunicació i la interacció és clau promoure
situacions d’intercanvi on les persones es mostrin respectuoses les unes amb les
altres, autèntiques i se sentin a gust.

Exemple de programa de millora de les habilitats socials per a alumnes amb TEA

En el TFM de la Barbara Vives Saura es desenvolupa un programa per a la millora de les
habilitats socials en alumnat amb trastorn de l’espectre autista centrat en tres aspectes:

• Habilitats socials bàsiques d’interacció social

• Habilitats de maneig de les emocions

• Habilitats de comunicació

Font: bit.ly/2TY4Pwn

1.4.9 Entrenament i actuacions en l’afrontament i resolució de
conflictes

Els conflictes són inherents a les relacions interpersonals i, per tant, són inevitables.
Per això és necessari dur a terme estratègies:
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Vegeu a “Annexos”
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• De promoció de la convivència.

• De prevenció de situacions potencials generadores de conflictes, per reduir-
ne l’aparició o l’impacte.

• En el moment que apareguin conflictes per poder-ne fer una bona gestió.

Per a la promoció de la convivència hi ha diverses estratègies. És clau, en les
situacions grupals, treballar les relacions i construir grup, o el que és el mateix,
crear comunitat i sentit de pertinença. Això s’aconsegueix a partir de promoure
la coneixença i la confiança i d’establir situacions de compromís i cooperació.
Per assolir aquest objectiu és fonamental promoure situacions d’interacció on les
persones es mostrin tal com són, respectuoses les unes amb les altres i es generi
benestar mutu.

En el servei o recurs és fonamental que s’estableixi, com a principi rector,
una convivència pacífica i respectuosa com a dret de tots els professionals,
usuaris i familiars o persones de referència i com a deure que tothom ha
d’acomplir envers si mateix i els altres.

En les actuacions de prevenció dels conflictes és imprescindible un treball explícit
sobre els temes o continguts en què encara hi ha força estereotips i prejudicis a
escala social, per tal d’evitar situacions de discriminació, d’odi i de violència.

Quan es dona un conflicte cal distingir entre:

• Conflicte per desavinences entre persones

• Conflicte amb un agressor/maltractador i una víctima

Aquests dos tipus de conflicte no es poden tractar de la mateixa manera:

• Desavinences: pot donar-se o proposar-se un procés de negociació o
mediació.

• Agressor-víctima: és necessària la intervenció d’un tercer o àrbitre i el
procés de treball i la resolució són més complexos, fins i tot poden implicar
algun tipus de sanció.

D’entrada, en qualsevol cas, quan apareix un conflicte hi ha la manifestació per
part de les persones implicades de la tensió, l’estrès i les emocions de malestar
que no sempre s’expressen de la millor manera i poden generar un nou conflicte o
augmentar l’existent. Per això el primer pas és l’ús de mesures de contenció física
i/o emocional i la manifestació, transmetent certesa i fermesa, que el conflicte
s’abordarà, però donant per necessària la premissa de rebaixar la tensió. Això
implica un treball inicial de manera individual amb les persones implicades:

• Què ha passat?
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Autodeterminació

Dret de les persones a decidir i
actuar per si mateixes.

• Com t’has sentit?

• Com et sents? Com estàs? Identifica l’emoció, què la produït, expressa-la i
regula-la.

• Quin és el problema?

• Com voldries que es resolgués la situació?: interessos i expectatives.

• Quines opcions veus per resoldre el problema?: propostes de solució.

Negociació, mediació i arbitratge

En l’abordatge dels conflictes entre persones quan hi ha certa simetria en la
situació, configurada pels rols i la relació, es pot donar un procés de negociació,
on les parts discuteixen sobre la situació i arriben a un acord sense la intervenció
d’un tercer, o un procés de mediació, on intervé un tercer per a la seva gestió. La
mediació persegueix l’autodeterminació de les persones.

La mediació és un procés per resoldre els conflictes on un tercer imparcial
actua per afavorir i conduir la comunicació, perseguint buscar punts de
trobada entre les parts per a la cerca d’una solució acordada.

En el procés de mediació cal convidar les persones en conflicte a participar-hi
deixant clares les condicions del procés:

• Procés voluntari

• Confidencialitat

• Imparcialitat per part del mediador

Si les persones en conflicte s’acullen a la mediació, es presenten les regles que la
regeixen, que s’han d’acceptar explícitament pels participants, a l’inici i al llarg
de tot el procés:

• Tenir disposició per resoldre el conflicte.

• Posar de manifest fets verídics i objectius, malgrat poden ser vivenciats de
manera diferent per cada una de les parts.

• Escoltar l’altra persona:

– Amb atenció

– Sense interrupcions

• Ser respectuós amb un mateix i amb els altres.

• Respectar i acomplir l’acord.

El procés de mediació conta de quatre fases de treball conjunt amb el mediador:



Atenció i suport psicosocial 46 Entrenament en habilitats socials i recursos

S’aconsella poder fer un
seguiment del

desenvolupament de l’acord.

Vegeu a “Annexos”
material i accés a material

sobre mesures
reparadores i

restauratives.

1. Explicació: exposició de la vivència i perspectiva de cada persona sobre què
ha passat i com se sent.

2. Aclarir el problema: identificar quin problema hi ha i, per tant, què cal
resoldre. Concretant aspectes que poden ajudar a desbloquejar el problema.

3. Proposar solucions: generar idees i alternatives sobre com resoldre el
problema.

4. Arribar a un acord: avaluar les propostes i prendre una decisió conjunta i
acordada sobre la solució.

Quan la relació es desigual pel motiu que sigui o hi ha una persona que ha exercit
abús sobre una altra, la mediació no és possible i un tercer ha d’establir què cal
fer a través d’un procés d’arbitratge.

L’arbitratge es dona quan un tercer decideix la resolució més justa d’un
conflicte. Ha de reconstruir el conflicte, amb la participació de les persones
implicades, i buscar la solució més justa.

En el cas de que hi hagi una situació desigual on una persona ha exercit una
agressió o maltractament envers una altra, el procediment a seguir és:

1. Aturar la situació.

2. Detectar les necessitats d’intervenció i concretar-les en actuacions.

3. Cercar la col·laboració i el compromís de la persona que ha comès l’agressió
i de les persones tutores o cuidadores.

4. Realitzar mesures reparadores.

5. Desenvolupar mesures restauratives.

6. Fer-ne el seguiment.

En aquest cas, abans d’establir mesures reparadores del dany i restauratives de la
relació, es poden aplicar mesures disciplinàries i sancionadores, perseguint al
màxim el seu valor educatiu i de proporcionalitat.

El paper del mediador o àrbitre en la gestió i resolució dels conflicte implica
desenvolupar les següents habilitats:

• Exercir l’escolta activa.

• Donar i posar ordre i direcció a tot el procés.

• Desenvolupar i promoure l’empatia.

• Comunicar i permetre, entre els implicats, una comunicació assertiva.
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La gestió de la resolució de conflictes es focalitza en la conducta de les
persones, preservant la persona dels seus trets de personalitat i caràcter o
altres elements definitoris. És fonamental defensar i protegir els seus drets i
la seva dignitat.
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2. Recursos facilitadors de les relacions socials

Per promoure i afavorir les relacions socials de les persones en situació de depen-
dència cal analitzar els recursos materials, organitzatius, temporals, funcionals,
relacionals i humans que hi ha en els seus contextos de vida, i intervenir-hi per
tal de potenciar les situacions interactives que permeten el desenvolupament i el
benestar de la persona.

A l’hora de considerar els elements relatius a les propietats físiques de l’entorn
on participa la persona en situació de dependència, n’hi ha quatre de fonamentals:

• Característiques físiques i materials del context, per a l’accessibilitat i l’ús.

• Propietats estructurals de l’edificació, que li confereixen una major o menor
qualitat ambiental.

• Presència i ús de productes de suport, senyalització i decoració funcional
per a un major nivell d’autonomia de la persona.

• Tècniques augmentatives i alternatives a la comunicació, quan són necessà-
ries per garantir la interacció.

A banda dels recursos físics i materials de l’entorn, i pel que fa al context social,
una premissa clau és l’orientació, l’assessorament i la formació tant de les
persones que, de manera espontània o com a cuidadores no formals, es relacionen
amb persones en situació de dependència com dels professionals dels diferents
serveis i institucions dirigides a aquests col·lectius. Cal fer un èmfasi especial
a conèixer les afectacions de les diverses discapacitats i actuar-hi de manera
adaptativa i respectuosa, allunyant-se dels prejudicis i dels estereotips, que sempre
són limitadors i no es corresponen a la realitat.

Els suports per a l’atenció a les persones en situació de dependència
són els recursos personals; les estratègies i els procediments organitzatius,
temporals i de funcionament; els productes de suport; els materials i els
recursos contextuals i comunitaris en forma d’activitats, de relacions, d’ajuts,
de serveis i d’institucions, que tenen com a objectiu promoure la màxima
autonomia de la persona en situació de dependència.

Les persones en situació de dependència que presenten una discapacitat in-
tel·lectual, sensorial i/o motriu, una discapacitat derivada d’un trastorn de salut
mental o que pateixen un deteriorament cognitiu, sensorial i/o físic produït per
l’envelliment i/o per alguna malaltia, es troben sovint privades de participar en
alguns contextos, situacions i relacions, o sense l’opció de fer-ho amb autonomia,
perquè hi ha una distància insalvable entre les seves capacitats i les exigències de
l’entorn.
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Per tant, si es parteix de l’anàlisi de les característiques físiques i materials de
l’entorn que impossibiliten o dificulten la participació de la persones en situació
de dependència, s’hi pot actuar. Se segueixen dos procediments complementaris
per superar o eliminar aquestes barreres:

• Reduir els requisits de l’entorn perquè hi hagi un nombre més gran de
persones que hi pugui accedir i participar activament. Es coneix com a
disseny per a tothom o disseny universal.

• Ampliar les capacitats de les persones perquè, amb el suport adequat,
puguin fer la tasca a través del desenvolupament i l’ús d’ajudes tècniques,
tecnologies de suport o productes de suport.

La situació de dependència ve donada per les capacitats de la persona,
que poden ser ampliades amb productes de suport, i les possibilitats que
li ofereix l’entorn, que haurien de reduir o minimitzar les barreres d’accés
i de participació.

A banda d’aquests elements que permeten transformar l’entorn físic, fent-lo
accessible, i ampliar amb suports tècnics i altres estratègies algunes de les
capacitats de les persones en situació de dependència, el paper que juguen les
persones que no estan en aquesta situació és clau per obrir entorns i ampliar les
relacions i promoure una autèntica inclusió a escala social.

2.1 Característiques físiques i materials de l’entorn

Bronfenbrenner (1987) assenyala que un dels elements que configura el microsis-
tema d’una persona són les característiques físiques i materials particulars de cada
entorn en què la persona participa activament. Aquestes característiques, igual que
les activitats, les relacions interpersonals i els rols que l’entorn permet possibiliten
en major o menor mesura el desenvolupament de la persona.

Les propietats físiques de l’entorn són objectives i es poden analitzar en termes
de facilitadores o dificultadores de l’autonomia i de possibilitadores o impossibi-
litadores de la participació activa de la persona. Això fa que la mateixa persona,
si les analitza en funció de les seves conseqüències, es percebi a si mateixa i es
concebi en termes de capaç o no capaç en relació amb la competència que l’entorn
li permet o no experimentar.

Entre les característiques físiques i materials dels entorns on participa la persona
en situació de dependència destaquen aquelles que permeten una major o menor
autonomia:

• Accessibilitat i l’ús de l’entorn

• Productes de suport, l’accés i l’ús
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• Tècniques augmentatives i alternatives a la comunicació

2.1.1 Disseny universal

L’estratègia del disseny universal, disseny per a tothom o disseny inclusiu suposa
el disseny d’entorns, espais, productes i serveis que tinguin els mínims requisits
d’accés i d’ús i que, per tant, permetin augmentar el nombre de persones que hi
puguin participar.

El disseny universal sorgeix d’un canvi de perspectiva, promoguda per Ron Mace
en l’àmbit de l’arquitectura (Casado et al., 2011), que posa de manifest que en
termes generals els arquitectes primer dissenyen l’edifici i després el modifiquen,
adaptant el disseny per acomplir els criteris d’accessibilitat. La nova perspectiva
emplaça aquests professionals a canviar l’orientació i iniciar el procés de disseny
incorporant l’accessibilitat des del primer moment, és a dir, posant el focus del
projecte arquitectònic en l’usuari i la seva diversitat.

“El disseny per a tothom es defineix com el procés de crear productes, serveis i sistemes
que siguin utilitzables per la gamma més àmplia possible de persones amb diferents
habilitats, i que abastin tantes situacions comercialment viables com sigui possible.”

C. Casado et al. (2011). Interacció persona ordinador (pàg. 20).

El disseny universal es basa en set principis:

1. Ús equiparable: que sigui útil i vendible a persones amb diferents capacitats.

2. Ús flexible: que s’acomodi a un ampli ventall d’habilitats i de preferències
individuals.

3. Ús simple i intuïtiu: que el seu funcionament sigui fàcil d’entendre i
d’aprendre.

4. Amb informació perceptible: que comuniqui de manera eficaç la informació
necessària per a l’usuari, tenint en compte les condicions ambientals i les
capacitats sensorials d’aquest.

5. Amb tolerància a l’error: que, davant d’accions involuntàries o accidentals,
es minimitzin els riscos o les conseqüències adverses.

6. Amb poca exigència d’esforç físic: que es pugui usar amb eficàcia, confort
i no generi cansament ni fatiga.

7. Amb dimensió i espai per a l’accés i l’ús: que permeti abastar-lo i actuar-hi
sigui quina sigui la dimensió del cos, la postura o la mobilitat de l’usuari.
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Vegeu a “Annexos” el
catàleg EASTIN.
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2.1.2 Productes de suport

Els productes de suport tenen com a objectiu la participació de la persona
en situació de dependència amb el major grau d’autonomia possible, ampliant
les seves capacitats. Des d’aquest punt de vista, persegueixen tres finalitats
complementàries:

• Prevenir: per mantenir la salut i l’autonomia de la persona.

• Millorar l’autonomia: compensar o suplir les limitacions funcionals que
pugui tenir una persona.

• Facilitar la tasca del cuidador: evitar esforços innecessaris en la cura de la
persona en situació de dependència.

“Els productes de suport es defineixen segons la OMS com qualsevol producte (inclosos
els dispositius, equips, instruments o software) fabricat especialment o disponible en el
mercat utilitzat per o per a persones amb discapacitat, destinat a facilitar la participació, a
protegir, recolzar, entrenar, mesurar o substituir funcions o estructures corporals i activitats,
o prevenir deficiències i limitacions en la activitat o la participació.”

Font: bit.ly/3lpuN81

Els productes de suport són útils:

• Per a persones amb diferents tipus de discapacitat: física, sensorial i/o
intel·lectual.

• Al llarg de tot el cicle vital: infància, adolescència, joventut, adultesa i
persones grans.

• Per a tot tipus d’activitats: mobilitat, activitats de la vida diària, comunica-
ció, relació, feina, lleure, esport, etc.

• En qualsevol entorn: llar, espai residencial, laboral, transport, etc.

Els productes de suport són eines que permeten l’ampliació de la capacitat de
la persona, però cal aprendre a fer-ne ús de manera eficaç per poder-ne treure el
màxim profit. Per consultar els productes de suport disponibles hi ha el catàleg
EASTIN, que és una xarxa mundial d’informació sobre productes de suport.

Pel que fa als productes de suport que promouen i permeten de manera més o
menys directa el desenvolupament de les habilitats socials, són d’especial interès
els que possibiliten:

• Entrenament i l’aprenentatge d’habilitats (ISO 05)

• Comunicació i informació (ISO 22)

• Oci i esbarjo (ISO 30)
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Web amb informació sobre
la llengua de signes
catalana: bit.ly/2JXaiS9

Vegeu a “Annexos” els
productes de suport per a
l’entrenament i
l’aprenentatge del
comportament social del
catàleg EASTIN.

Fortament relacionats, ja que són condicions necessàries per mantenir les relaci-
ons, també hi ha els productes de suport per a:

• Cura i la protecció personal (ISO 09)

• Activitats domèstiques (ISO 15)

Productes per a l’entrenament i l’aprenentatge d’habilitats

Els productes per a l’entrenament i l’aprenentatge d’habilitats agrupen els dispo-
sitius destinats a millorar les capacitats físiques, mentals i socials d’una persona.
Hi ha tres productes de suport especialment rellevants pel que fa a les habilitats
socials:

• Per a la teràpia, l’entrenament i l’aprenentatge de la comunicació (ISO
05.03): inclouen productes per a millorar les habilitats de comunicació en
llengua parlada i escrita.

• Per a l’entrenament i l’aprenentatge de la comunicació alternativa i aug-
mentativa (ISO 05.06): agrupen l’entrenament en tècniques de comunicació
alternativa com són el braille i la llengua de signes.

• Per a l’entrenament i l’aprenentatge de les habilitats socials (ISO 05.27):
són dispositius i materials per a l’aprenentatge de com interactuar en el món
social, per promoure la relació amb els altres i la inclusió.

Pel que fa als productes per a l’entrenament i l’aprenentatge de les habilitats
socials, destaquen els següents productes de suport:

• Per a l’entrenament i l’aprenentatge d’activitats recreatives (ISO 05.27.03):
productes per ensenyar les persones a participar de manera activa en
activitats d’oci i lleure.

• Per a l’entrenament i l’aprenentatge del comportament social (ISO
05.27.06): productes per ensenyar la persona a interactuar i viure en
harmonia amb els altres. Molts són jocs, amb targetes i cartes, per treballar
aspectes relatius a:

– Emocions
– Capacitat empàtica
– Conseqüències de les pròpies actuacions
– Costums i creences de les diverses cultures
– Comportament social

• Per a l’entrenament i l’aprenentatge de la seguretat personal (ISO 05.27.09):
productes per ensenyar la persona a identificar els perills externs i els
comportaments personals que poden ser perillosos.

• Per aprendre a viatjar (ISO 05.27.12): productes per ensenyar la persona
coneixements relacionats amb la pràctica de viatjar, com l’ús del transport
públic, els mapes i l’orientació, els horaris, etc.
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Vegeu a “Annexos”
productes de suport que

faciliten la comunicació
cara a cara.

Productes per a la comunicació i la informació

Els productes per a la comunicació i la informació són productes de suport per
ajudar la persona a rebre, enviar, produir i processar informació en diferents
formats. Són d’especial interès per a la interacció social els següents productes:

• Suport a la visió (22.03)

• Suport a l’audició (22.06)

• Suport a la producció vocal (22.09)

• Suport a la comunicació a través del dibuix i l’escriptura (22.12)

• Suport per a gravar, reproduir i presentar informació sonora i visual (22.18)

• Suport per a la comunicació cara a cara (22.21)

• Suport per l’ús del telèfon i la missatgeria telemàtica (22.24)

Exemple de producte de suport per a la comunicació cara a cara

Entre els productes de suport per a la comunicació cara a cara, que inclouen dispositius
per ajudar dues persones situades en el mateix espai a comunicar-se entre si, hi ha taulers,
plafons i jocs de lletres i símbols (22.21.03), que s’utilitzen quan la parla no és possible o
va associada a dificultats en la seva producció i/o comprensió.

Productes per a l’oci i l’esbarjo

Els productes de suport per a l’oci i l’esbarjo són dispositius que permeten
participar en jocs i realitzar esports, aficions i altres activitats lúdiques i de
lleure. La majoria d’aquestes activitats es fan amb altres persones o potencien
la interacció i convivència amb els altres.

Els més destacats són els següents productes de suport que serveixen per a les
activitats següents:

• Jugar (30.03)

• Practicar esport (30.09)

• Tocar un instrument musical i compondre música (30.12)

• Realitzar fotografies, pel·lícules o vídeos (30.15)

• Fer treballs o productes manuals, peces d’artesania, etc. (30.18)

• Caçar i pescar (30.24)

• Anar a acampar o amb caravana (30.27)

• Tenir cura d’animals domèstics (30.34)
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Vegeu a “Annexos” dos
vídeos sobre l’ús de
comunicadors a través de
l’ordinador.

Podeu visitar la pàgina web
de la unitat de tècniques
augmentatives de
comunicació (UTAC):
www.utac.cat

Vegeu a “Annexos” alguns
enllaços a aplicacions
electròniques de
comunicació alternativa i
augmentativa basades en
pictogrames o en
l’escriptura que es
recullen en el web de la
UTAC.

2.1.3 Tècniques augmentatives i alternatives a la comunicació

Els sistemes augmentatius i alternatius a la comunicació (SAAC) serveixen per
augmentar o substituir la parla d’aquelles persones que tenen un llenguatge oral
poc comprensible, o que no l’han adquirit o l’han perdut per causes diverses.

Entre les tècniques augmentatives i alternatives a la comunicació, cal distingir
entre la comunicació:

• Augmentativa: és la que complementa i millora el llenguatge oral. S’utilitza
en cas que, per si sola, la parla de la persona no és prou eficaç per comunicar-
se, ja que no és suficientment comprensible.

• Alternativa: substitueix el llenguatge oral. S’utilitza quan la persona no pot
parlar o el seu llenguatge és del tot incomprensible.

“Els sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC) són formes d’expressió
diferents al llenguatge parlat que tenen com objectiu augmentar (augmentatius) i/o
compensar (alternatius) les dificultats de comunicació i llenguatge de moltes persones amb
discapacitat.”

Font: www.arasaac.org/aac.php

Els sistemes augmentatius i alternatius a la comunicació van lligats de manera
directa a la competència social, és a dir, a la capacitat d’iniciar, mantenir i acabar
les converses, d’intercanviar els torns de paraula, d’implicar-se de manera activa
en la interacció i de mostrar interès per a la comunicació. Però van més enllà, ja
que suposen adquirir dues competències:

• Lingüística: adquisició del codi de comunicació augmentativa o alternativa.

• Operativa: aprenentatge de les habilitats per fer funcionar el producte de
suport que permet la comunicació augmentativa o alternativa.

L’ús eficient dels sistemes augmentatius i alternatius a la comunicació
requereix un procés d’aprenentatge per part de l’usuari i un procés
d’assessorament per part dels cuidadors i/o professionals, perquè
esdevingui un sistema àgil, fluid, funcional i natural de comunicació.

Els sistemes augmentatius i alternatius a la comunicació inclouen recursos tecno-
lògics, com els comunicadors electrònics amb veu i els ordinadors personals.

La unitat de tècniques augmentatives de comunicació (UTAC) és un servei adreçat
a persones que es poden beneficiar de l’ús de comunicació augmentativa, a
professionals que els donen suport i a les seves famílies. S’hi poden trobar apps de
comunicació alternativa i augmentativa basades en pictogrames o en l’escriptura.
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Consulteu la Llei 12/2007,
d’11 d’octubre, de serveis
socials a: bit.ly/2UhMs5p

A “annexos” trobareu
diferent material sobre

l’atenció centrada en la
persona.

2.2 Atenció centrada en la persona

L’atenció centrada en la persona (ACP) és un enfocament professionals de
l’assistència a les persones en l’àmbit de la llar o d’una institució que parteix del
reconeixement de la individualitat de cada persona i entén que, en conseqüència,
el tracte ha de ser personalitzat. Recull com a trets d’individualitat, entre d’altres,
la concepció que la persona té de la vida, el seu estat de salut, la seva manera de
ser, la seva personalitat i la seva història de vida.

Des d’aquest punt de vista els professionals i les persones cuidadores no formals
han d’oferir a les persones en situació de dependència espais accessibles i agra-
dables tenint en compte les seves característiques diferencials, donar opcions
per a la relació i la participació a partir de permetre opinar i prendre decisions
conjuntes.

“L’atenció centrada en la persona (ACP) sembla l’evolució natural, i imprescindible, de les
pràctiques dels familiars i els professionals de l’atenció en l’entorn natural i/o sociosanitari
de persones que viuen amb algun tipus de dependència.”

Font: bit.ly/2UgWxzG

Des d’aquest perspectiva és clau que l’entorn respongui a les necessitats i carac-
terístiques de les persones i que tingui en compte, entre d’altres, els seus costums,
gustos i preferències,

Segons el Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya (2013), l’atenció
centrada en la persona suposa dues premisses clau:

• Una intervenció orientada no només a les necessitats de la persona, sinó
també als seus drets, valors, desitjos i preferències.

• Un model d’atenció on la persona és el centre de l’atenció, que potencia
la seva autonomia i dona valor terapèutic a la quotidianitat i a allò que és
significatiu per a la persona.

Tal com s’assenyala a l’article 12.1. de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, els drets específics dels usuaris de serveis residencials i diürns s’inclouen:

• Rebre una atenció personalitzada d’acord amb llurs necessitats específiques.

• Participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment
o col·lectivament per mitjà del que estableix la normativa i el reglament de
règim intern, i associar-se per a afavorir la participació.
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2.3 Entorn

Entre les característiques físiques i materials es pot distingir entre l’espai físic i
l’equipament. L’espai físic és el lloc on es desenvolupa l’activitat (residència,
feina o llar), que consta d’uns subespais per dur-hi a terme activitats més o menys
específiques i establertes. L’equipament d’aquests espais, entre d’altres, és el
mobiliari, la decoració, la senyalització i els objectes i els materials diversos amb
funcions més o menys estandarditzades.

L’espai físic té unes característiques concretes de lluminositat, aïllament, tempe-
ratura, sorolls, sonoritat, ventilació, etc. Aquestes característiques són fruit de les
decisions relatives a la construcció dels edificis. Per tant, són estructurals i s’hi
pot intervenir en menor o major mesura per modificant-les. Des d’aquest punt de
vista, les actuacions poden anar en dues línies:

• Característiques no modificables: cal analitzar amb detall, en funció d’a-
questes propietats, l’ús que es vol donar al diversos espais disponibles.

• Característiques modificables: cal establir quines decisions es prendran
sobre com ha de ser en l’àmbit perceptiu i sensorial l’ambient físic i com es
farà, si cal, per modificar-lo.

“Reflexionar sobre quin és l’entorn que proposem ja que és imprescindible que aquest
entorn sigui promotor del major estat de benestar possible. I fins a quin punt aquest
entorn és creat juntament amb les persones afectades i per a les persones afectades, o
si les decisions que es prenen són subjectes a les necessitats de l’entorn, l’espai, els
professionals o els pressupostos de qui l’hauria d’aplicar.”

Font: bit.ly/3koKGtV

Més enllà de l’espai físic es pot analitzar l’ambient, que inclou l’espai físic però
també abasta les relacions, les activitats i els rols que s’hi duen a terme, és a dir,
el context de desenvolupament. Dona valor a la percepció i a la vivència de les
persones que hi participen. L’ambient genera un clima que possibilita o dificulta
la realització de les activitats, l’exercici dels rols i l’establiment de relacions
interpersonals, i, per tant, el major o menor desenvolupament de la persona.

L’ambient es pot categoritzar en quatre dimensions intrínsecament lligades tot i
que, per a l’anàlisi, es poden diferenciar:

• Física: què hi ha i com s’organitza.

• Temporal: quan s’utilitza.

• Funcional: com i per què s’utilitza.

• Relacional: qui l’utilitza i en quines circumstàncies.
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És fonamental que els factors ambientals responguin a característiques
individuals, costums, motivació i interessos de cada persona, és a dir, han
de ser interactius amb la idiosincràsia de cada usuari.

L’entorn ha de ser adaptable i flexible. Ha de complir cinc característiques
(Laterza, 2015):

• Accessible: on es pugui arribar.

• Practicable: per on s’hi pugui passar, transitar, circular.

• Segur: que estigui exempt de perill o de risc.

• Llegible: que pugui ser entès, comprensible.

• Estimulant: que convidi a l’acció.

Lligat a la perspectiva de l’atenció centrada en la persona (ACP), cal tenir present
que l’entorn de la residència o la institució on participa la persona en situació
de dependència ha de tendir a ser semblant a una llar, des del punt de vista de
garantir espais individualitzats, personalitzats i humanitzats. Les persones
estan vinculades a la seva llar, ja que hi tenen un lligam emocional fruit de les
vivències associades a l’espai, i un entorn físic i social que els és rellevant i
significatiu.

“Existeix evidència científica que confirma que la salut de les persones no depèn
exclusivament dels factors constitutius dels individus, ni tan sols del sistema que els
proporciona l’atenció sanitària, sinó sobretot dels factors lligats a l’entorn i a la comunitat
on viu, i de les seves condicions laborals, educatives i socioeconòmiques.”

Comissió Tècnica d’Habitatge i Urbanisme (2018). Criteris generals per a un habitatge i un

urbanisme saludables (pàg. 4).

L’entorn inclou un seguit de decisions sobre com i quan s’utilitzarà, com s’equipa-
rà i com s’organitzarà, endreçarà o s’enriquirà per promoure la interacció social.

2.3.1 Dimensió física: espai, mobiliari, material, estètica, decoració i
senyalització

La dimensió física de l’ambient permet analitzar i actuar sobre els elements de
l’entorn i la seva organització. Els espais han d’estar organitzats de manera que hi
hagi un cert ordre i predictibilitat i que cada espai convidi a una sèrie d’activitats,
relacions i rols concrets. L’ordre ajuda a prevenir tots els aspectes relatius al risc
de perills o d’accidents i, per tant, garanteix un nivell de seguretat física a les
persones en situació de dependència, a la vegada que també permet un elevat grau
de certesa emocional i relacional al oferir estabilitat.

“Les persones passem entre el 90 i el 95% del nostre temps en algun edifici: l’habitatge,
el lloc de treball, els espais d’oci i cultura... Aquests edificis, d’una manera o d’una altra,
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afecten o poden afectar la nostra salut, d’acord amb l’evidència científica generada en els
darrers anys.”

Comissió Tècnica d’Habitatge i Urbanisme (2018). Criteris generals per a un habitatge i un

urbanisme saludables (pàg. 12).

Pel que fa a la dimensió física de l’ambient, i a aquells elements sobre el quals
cuidadors, professionals i persones en situació de dependència poden prendre
decisions, es tracten aspectes relatius als elements següents i al seu manteniment
i neteja:

• Mobiliari

• Material

• Estètica i decoració

• Senyalització

Espai

Els espais estan configurats en funció de la construcció dels edificis, fet que suposa
unes característiques físiques inamovibles, malgrat s’hi pot actuar per pal·liar-les
o millorar-les. Aquests elements lligats a l’estructura de l’edifici confereixen a
l’entorn una major o menor sensació de confort, agradabilitat, benestar i salut, és
a dir, un nivell de qualitat ambiental.

Els factors relatius a l’espai són:

• Il·luminació

• Ventilació

• Temperatura

• Humitat

• Soroll

“Els factors de les edificacions que poden estar relacionades amb la salut de les persones
poden ser externs (entorn i context) o interns (temperatura, humitat, il·luminació, confort,
ergonomia, materials, etc.). L’Escola de Salut Pública T. H. Chan de Harvard considera que
en els edificis s’han de tenir en compte nou factors que influeixen en la salut: ventilació,
qualitat de l’aire, temperatura, il·luminació, sorolls, qualitat de l’aigua, humitat, seguretat,
pols i plagues.”

Comissió Tècnica d’Habitatge i Urbanisme (2018). Criteris generals per a un habitatge i un

urbanisme saludables (pàg. 12).

A banda dels espais interiors de l’edifici, on es desenvolupa la major part de
l’activitat, és important que dins dels edificis, al voltant o en el seu entorn
immediat hi hagi espais de natura.
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“Concebre l’existència de zones verdes i/o làmines d’aigua en la proximitat dels edificis,
ja que segons Wilson, que defensa la hipòtesi de la biofília, hi ha una connexió innata
entre els humans i la natura (Wilson, 1984). Alguns estudis ho corroboren, atès que han
observat que els alumnes d’aules amb accés a vistes d’espais verds experimenten una
recuperació significativament més ràpida de l’estrès i la fatiga mental en comparació dels
alumnes d’aules sense finestres o bé on les finestres donen a altres façanes d’edificis (Li,
2016).”

Comissió Tècnica d’Habitatge i Urbanisme (2018). Criteris generals per a un habitatge i un

urbanisme saludables (pàg. 14).

Un dels elements més rellevant de l’entorn físic per a l’establiment i
manteniment de relacions interpersonals és el soroll. És fonamental
eliminar, en la mesura del possible, la contaminació acústica provinent tant
de l’exterior com de l’interior del propi edifici.

L’espai de la institució o del domicili ha de tenir diverses característiques per
permetre el desenvolupament autònom i la socialització de les persones. Alguns
d’aquests trets són:

• Espais diferenciats per desenvolupar activitats diverses

• Delimitació de subespais diversificats per a diferents activitats

Pel que fa a la dimensió i l’organització de l’espai vinculat a l’accés i l’ús autònom
per part de la persona en situació de dependència, cal tenir en compte, entre
d’altres, les següents pautes:

• Proporcionar un camp de visió clar dels elements importants, tant per a
usuaris que hi participen asseguts com drets.

• Aconseguir que els objectes o materials estiguin a l’abast dels usuaris que
hi participen drets o asseguts, de manera confortable.

• Introduir variacions als objectes lligades a la dimensió de la mà o a la manera
d’agafar-los.

• Facilitar l’espai necessari per a l’ús de productes de suport i/o de l’assistèn-
cia personal.

Els espais per a la relació són tots aquells espais comuns més o menys
polivalents que permeten la trobada entre persones i, per tant, possibiliten,
amb menor o major ajut, l’inici, el manteniment i la cloenda d’una conversa
o qualsevol altre forma d’interacció.

Cal distingir aquests espais d’interacció comunitària dels altres espais necessaris
per a:

• Intimitat personal, com són els espais d’higiene i els espais pel descans o
formes d’oci i/o ocupació individual i solitària
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Ergonomia

Ciència que tracta de l’adaptació
del treball a les condicions
psicològiques i
anatomicofisiològiques de la
persona, a fi que el binomi
persona-màquina assoleixi la
més gran eficàcia possible.

• Intimitat de la parella o altres formes de relació privades

Mobiliari

El mobiliari de l’entorn ha de reunir mobles específics que convidin i serveixen per
a una activitat concreta i inespecífics o amb un ús més divers i ampli. Cada espai,
de la llar o de la institució, ha de disposar del mobiliari d’acord amb les activitats
que s’hi han dur a terme i tan adaptat com es pugui a la màxima diversitat dels
usuaris.

Hi ha mobiliari més específic i d’ús restringit en els espais d’higiene, lavabos i
els espais de descans i d’alimentació. En canvi, a la sala d’estar o en espais més
polivalents, interns i externs, el mobiliari també pot ser més polivalent, i l’ús que
se li doni pot tenir certa variabilitat o flexibilitat que permeti el canvi de distribució,
ampliar-ne o reduir-ne les dimensions, prescindint o incorporar-ne algun, etc.

El mobiliari hauria de complir les següents característiques:

• Ser adequat per acomplir els usos i funcions previstos.

• Ser sòlid i durable.

• Ser segur tenint en compte l’ergonomia.

• Ser versàtil i polivalent.

• Haver-se elaborat amb materials saludables i sostenibles.

A part, cal tenir en compte els aspectes relatius a la percepció, que suposen, entre
d’altres, el disseny, el color, la textura, la conservació. El mobiliari homologat és
aquell que es considera vàlid, després d’un procés de verificació, per ser usat en
una llar o institució.

El mobiliari pren valor en les relacions interpersonals en funció, entre d’altres, de
les situacions interactives que promou.

En les sales d’ús comú o polivalents, internes i externes, és fonamental que hi
hagi cadires o seients per seure que permetin la interacció cara a cara, des de la
interacció a dos, fins a una interacció més àmplia; taules que permetin l’ús de
materials de joc, l’elaboració de treball manuals...

En els espais de menjar és important que les taules siguin comunitàries, amb
un nombre limitat de comensals, on es permeti i promogui la interacció entre els
usuaris.

Material

Pel que fa al material a l’entorn en què participa la persona en situació de
dependència, hi ha algunes característiques i condicions que s’haurien de donar:
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• Conservació en bones condicions. Ha d’estar ben consevat tant higiènica-
ment com d’estat o manteniment.

• Bona organització. Cada objecte i material ha de tenir un espai determinat
i cal que després del seu ús, si s’ha desplaçat, torni al seu lloc.

• Cal un equilibri entre l’estabilitat i la novetat en el material.

• Ha d’existir un espai d’emmagatzematge del material per garantir-ne l’ordre
i la conservació.

• El material ha de ser resistent, durador, sensorialment ric, fet de matèria
base variada i agradable, estètic.

• Ha de ser adequat a les funcions a les que va destinat.

• Cal que estigui situat a l’abast de les persones que n’han de fer ús.

• Cal que sigui divers i de qualitat.

• Cal tenir en compte la quantitat de material en l’espai, per no sobrecarregar-
lo.

• Ha de ser estimulant, que convidi a l’acció.

• Ha de ser comprensible, la manera d’usar-lo ha de ser fàcil d’entendre.

El material a la llar o a la institució on participen persones en situació de depen-
dència prenen gran rellevància els productes de suport, tant els que utilitzen
els usuaris com els cuidadors o professionals. Els usos dels diferents materials
i objectes de l’espai, si és necessari, han de ser ensenyats i cal fer un seguiment
per reforçar-ne o corregir-ne el seu ús.

És fonamental per promoure i permetre les relacions interpersonals oferir,
quan cal, productes de suport per a la comunicació i elements diversos
perquè les persones puguin desenvolupar activitats d’oci i lleure individuals
i col·lectius.

Alguns d’aquests materials de suport són:

• Per a jocs de taula.

• Per a la lectura individual i expressiva.

• Per a visionat de pel·lícules, documentals, notícies o la seva elaboració.

• Per escoltar i/o produir música.

• Per visionar i/o produir obres de teatre i/o dansa.

• Per visionar fotografies i/o elaborar-ne.

• Per visionar i/o realitzar esport.
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• Per gaudir i/o elaborar productes manuals de diferents tipus i amb diferent
material, estratègies i eines.

• Per utilitzar diferents tecnologies de la informació i la comunicació: mòbils,
tauletes, ordinadors,...

Estètica i decoració

Per promoure el benestar físic i psicològic de la persona és important que l’entorn
sigui acollidor i agradable. Aquí entra en joc la cura de l’estètica de l’espai, ja
que permet una percepció de l’entorn agradable i bella que, per tant, produeix una
sensació de benestar. Per fer-ho possible cal analitzar la decoració i altres elements
perceptius disponibles a l’espai.

La decoració i els altres aspectes perceptius de l’espai ha d’incloure elements:

• No funcionals, orientats al fruir estètic:

– Elements perceptius a través de la visió: quadres, escultures, gerros
amb flors, plantes, fotografies...

– Elements perceptius a través d’altres sentits: silenci, música o sons de
la natura, sense olor o amb olors suaus i agradables, tacte agradable
dels mobles, teixits i objectes

• Funcionals, que responen a les necessitats dels usuaris:

– Calendari, horaris, esdeveniments cultural i d’oci, programació activi-
tats

– Sistemes de senyalització

– Informació a través dels sistemes augmentatius i alternatius a la
comunicació

Dins dels aspectes de la decoració no funcional són rellevants els enfocaments
relatius a la personalització dels espais i, per tant, a la participació de l’usuari en
el procés de decoració dels espais individuals i col·lectius.

Article 12 Drets específics dels usuaris de serveis residencials i diürns

1. Els usuaris de serveis residencials i diürns, a més dels drets que reconeixen els articles
8, 9 i 10, tenen dret a:

k) Tenir objectes personals significatius per a personalitzar l’entorn on viuen, sempre que
respectin els drets de les altres persones.

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials

Pel que fa a la decoració o percepció de l’entorn funcional, ha d’incloure
informació perceptible que comuniqui de manera eficaç la informació necessària
perquè l’usuari es pugui desenvolupar amb el major grau d’autonomia, tenint en
compte les seves condicions ambientals i les capacitats sensorials.
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Senyalització

La senyalització de l’entorn respon a l’objectiu de permetre l’orientació de les
persones en l’espai, el temps i les accions. Per tant, possibilita la comprensió de
l’entorn físic, organitzatiu, temporal i funcional. Una senyalització clara i senzilla
afavoreix la circulació segura i autònoma de les persones per l’espai.

La senyalització de l’espai pot adoptar tres orientacions complementàries, que
permeten:

• Identificar els espais o dependències, ubicant-hi la senyalització correspo-
nent (comprensió).

• Dins de cada espai o dependència, identificar els diferents objectes, materi-
als i estris presents (ubicació).

• Identificar la direcció per accedir a un lloc o transitar d’un lloc a un altre
(orientació).

Aquestes tres funcions de la senyalització permeten a les persones deambular
per l’espai de manera autònoma, triar a quin espai volen anar i, un cop hi
són, què volen fer dins d’aquest espai. Aquestes decisions són fonamentals
per promoure la relació interpersonal i les habilitats socials, ja que les
persones poden triar l’estança i l’activitat i, en conseqüència, en companyia
de qui o amb la participació de qui.

És fonamental que la senyalització acompleixi dues condicions:

• Perceptible

• Comprensible

La informació perceptible i comprensible és aquella que comunica de manera
eficaç la informació que l’usuari necessita. Per fer-ho possible cal tenir en compte
les següents pautes:

• Utilitzar diferents maneres de presentar la mateixa informació, fer-ho de
manera redundant gràficament, verbalment i a través del tacte.

• Contrastar la informació essencial de la resta d’informació de l’entorn.

• Maximitzar la llegibilitat de la informació essencial.

• Proporcionar compatibilitat amb diverses tècniques o productes usats per
persones amb discapacitat sensorial.

Un dels sistemes de senyalització més conegut i estès són els pictogrames
de senyalització visual o icònica tradicionals, desenvolupats per l’American
Institute of Graphic Arts (AIGA) i incorporats a la normativa de l’Organització
Internacional per a l’Estandardització (ISO).
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Vegeu a “Annexos” una
sèrie de recomanacions
per a la creació i avaluació
de pictogrames de
senyalització.

“Un pictograma és un signe icònic que en la seva elementalitat visual transmet un significat
amb simplicitat i claredat, més enllà de les fronteres culturals, lingüístiques o cognitives.”

Fundación ONCE (2013). Pautas de diseño de pictogramas para todas las persones (pàg.
9)

Font: bit.ly/3eQUXxW

El sistema de senyalització a través de pictogrames cobreix l’orientació d’un
nombre significatiu de persones en situació de dependència, però exclou clarament
les persones amb discapacitat visual. En aquest cas la senyalització s’ha de fer a
través de panells tàctils, normalment amb sistema braille, o de senyalitzacions
acústiques, molt més invasives cap a ells i la resta d’usuaris.

Manteniment i neteja dels espais i materials

Els edificis, per garantir la seguretat, la comoditat, el confort i la salubritat, han
de disposar de serveis de manteniment, substitucions i/o reparació i de neteja.

És fonamental per al confort de les persones la neteja dels diferents espais, interns
i externs, individuals i comuns, les zones de pas i entrades, i els materials que els
equipen. Cal ser molt curosos en quins moments del dia es fa la neteja, és a dir,
l’horari i la freqüència, i la qualitat i la quantitat dels productes de neteja.

2.3.2 Dimensió temporal: espais i temps

La dimensió temporal de l’ambient posa el focus en l’anàlisi i la presa de decisions
sobre els aspectes relatius a quan s’utilitzen els diferents espais vinculats a l’ús
que se’n fa, és a dir, a la dimensió funcional.

La dimensió temporal possibilita, en major o menor mesura, l’adquisició, el
manteniment i la promoció de les habilitats socials en funció de la seguretat
i autonomia que proporciona a les persones en situació de dependència
i de la pauta de manera específica d’un temps per a la interacció en
diferents formats i opcions, com són els moments de trobada en l’acollida,
el desenvolupament d’activitats de vida quotidiana i dirigides o el comiat,
presidits per les formules socials de cortesia i d’interacció necessàries per
participar en entorns grupals.

El temps ha d’estar organitzat de manera que sigui predictible i que doni seguretat,
continuïtat i ordre al dia a dia. És a dir, cal establir unes rutines que suposin el
desplegament d’uns hàbits i d’unes habilitats, amb la màxima autonomia, per part
de les diferents persones que participen en l’entorn.

L’establiment d’unes rutines permet saber i conèixer:

• Quan es desenvolupen les diferents activitats, moment i ordre o seqüència.
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• Quan de temps duren les activitats.

• On es desenvolupen les activitats.

• Qui serà present encada activitat.

• Quines relacions seran possibles.

• Quin rol exerciran els diferents participants, i, per tant, que s’espera de cada
persona.

Els calendaris i horaris visuals permeten anticipar els esdeveniments succeïts al
llarg d’una setmana o d’un dia, respectivament, i faciliten les transicions dels uns
als altres. Aquest procés d’anticipació i transició d’una tasca a un altra també es
pot marcar amb una cançó, una música o una expressió oral o cantarella que es
repeteixi de la mateixa manera sempre abans de l’activitat. El fet d’anticipar allò
que s’esdevindrà permet a la persona posar-se en sintonia amb les demanades que
li requereix l’activitat o la tasca.

És fonamental que dins de la pauta temporal establerta a través de l’horari, neces-
sària en els espais de convivència amb altres persones, es permetin flexibilitat
i variacions per tal de respectar la individualitat de cada persona, que es pot
manifestar habitualment en les seves preferències, costums i gustos, i de manera
més excepcional pot estar vinculada a l’estat físic i/o emocional d’alguns dies
puntuals.

A més, és imprescindible que a la llar, l’entorn laboral o la residència o servei es
respecti el ritme i la velocitat de les diferents persones en executar cadascuna de
les activitats i tasques concretes. S’ha de prioritzar l’autonomia per sobre de la
pressa en la realització o la finalització.

Finalment, la dimensió temporal pren importància més enllà de l’horari i del temps
dedicats a les diverses tasques del dia a dia i s’inscriu en el calendari anual, on
s’inclouen aspectes vinculats a les estacions de l’any i als costums i tradicions
lligats a l’entorn cultural de residència i a l’entorn cultural de referència, que pot
coincidir o no.

2.3.3 Dimensió funcional: espais i activitats

La dimensió funcional de l’espai, és a dir, l’ús que se’n fa, és un dels elements més
rellevants per promoure i possibilitar les relacions interpersonals. Des d’aquest
punt de vista es poden analitzar les diferents activitats programades:

• Activitats vinculades al dia a dia i al cobriment de les necessitats físiques
bàsiques, possibilitadores d’un major o menor grau d’interacció entre les
persones.

• Activitats d’acollida, de convivència i de comiat.
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• Activitats específiques de comunicació i d’interacció i de desenvolupament
d’habilitats socials.

• Activitats afavoridores de la relació a través de l’esport, l’oci i el lleure en
espais i/o en activitats compartides.

En l’anàlisi i les decisions sobre la funcionalitat de l’espai cal preveure que es
puguin desenvolupar totes les activitats vitals de les persones, és a dir, que es
puguin satisfer les necessitats físiques, emocionals i relacionals.

La decisió de quin ús es dona a cada espai inicialment ve determinada per les
condicions físiques relatives, entre d’altres, a la dimensió, la il·luminació, els
sorolls, la temperatura o l’orientació. I, posteriorment, per l’equipament que
se’n fa a través del mobiliari, materials, aspectes relatius a l’estètica, decoració
i senyalització.

Pel que fa a les activitats per a la relació cal distingir entre:

• Activitats pautades

– Activitats específiques de relació: trobada, acolliment, vídeofòrum,
compartir notícies i opinions, treball específic d’habilitats socials.

– Activitats que permeten la relació: activitats de vida diària, prioritàri-
ament l’alimentació, i esport, oci i lleure.

• Activitats no pautades. Són activitats relacions que poden sorgir de manera
espontània en els diferents espais i temps en què es configura el context.
Poden anar d’esporàdiques o continuades i tenir diferent grau d’intimitat i
privacitat.

Cal preveure espais i moments de trobada que persegueixin com a objectiu
fonamental la interacció entre persones. Alguns espais/moments són:

• Acollida o salutació inicial: a l’inici de la jornada, com a moment de
retrobament, cal preveure un espai i temps que faciliti a les persones que
hi participen la interactuació cara a cara, veient-se i/o sentint-se i/o fins i tot
apropant-se físicament a través del contacte que permet el tacte. Aquests
moments permeten a la persona situar-se i possibiliten la construcció del
grup, formant-ne part i desenvolupant el sentit de pertinença. La interacció
en aquest espai de trobada ha de pautar-se per seguir unes formules o pautes
de relació, fruit de saber estar en un entorn grupal, que impliquin el respecte
i benestar cap a un mateix i els altres.

• Algunes propostes d’activitats col·lectives pautades d’entrenament, apre-
nentatge i manteniment de capacitats cognitives, físiques, relacionals. Con-
vé que hi hagi varietat d’opcions per tal que la persona pugues triar, si
més no, en quin moment s’hi vol implicar. Aquestes activitats s’han de
desenvolupar en espais específics: sala de teràpia ocupacional, aula de
logopèdia, despatx de psicologia, aula de formació, aula d’informàtica, aula
o sala sensorial.
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• Algunes propostes d’activitats pautades d’oci i/o lleure comunes amb
opcions per triar. Són activitats que es poden desenvolupar al gimnàs, la
sala polivalent, la sala d’estar, el taller creatiu i els espais exteriors.

• Situació d’alimentació, amb la participació en les tasques prèvies i posteri-
ors: s’ha de fer la preparació dels espais i estris, ajudar en l’elaboració de
part dels àpats i recollida dels estris i de l’espai. Durant l’àpat és fonamental
interactuar amb un grup reduït de persones per permetre una interacció real.

• Participació en el dia a dia de la llar o la institució o el servei: opinar i
participar en la presa de decisions a través de reunions i/o d’assemblees. És
interessant que d’aquests espais puguin sorgir propostes d’activitats, normes
comunes i consensuades...

• Tancament del dia o comiat: com a l’inici de la jornada, cal promoure l’espai
de trobada i d’intercanvi.

Finalment, també cal planificar espais i temps per fer activitats individuals mentre
es comparteix l’espai amb altres o en solitud.

Totes aquestes activitats han de ser estimulants i convidar a l’acció, i deixar marge
a la participació i decisió de cada persona. No ser tancades, ni venir imposades o
establir un únic procediment per desenvolupar-les ni un temps fix de realització,
etc.

A banda de la funcionalitat que es doni als entorns on participa la persona en
situació de dependència, també cal preveure la participació en altres entorns on
participin altres persones que no necessàriament estan en situació de dependència.
Cal planificar temps i espais per desenvolupar activitat en aquests entorns més
enllà dels contextos de vida habituals: sortides a l’entorn, ús d’equipaments
municipals (biblioteca, pavellons esportius...). Sempre que sigui possible, s’ha
de promoure la interacció amb persones que no pertanyen al mateix col·lectiu.

2.3.4 Dimensió relacional: espais i relacions

La dimensió relacional de l’ambient posa l’èmfasi en qui l’utilitza i en quines
circumstàncies ho fa. Des d’aquesta dimensió es persegueix:

• Contribuir al desenvolupament personal, social i emocional.

• Enfortir l’autoestima i el sentit de vàlua de la persona.

• Oferir oportunitats per participar i contribuir a construir col·lectivitat.

“L’espai social: com el lloc on es possibiliten i mantenen els llaços socials que confereixen
sentit a l’experiència vital i on és possible desenvolupar un major nombre d’activitats.”

J. Laterza (2015). Los espacios para la socialización y/o privacidad de personas mayores,

en las residencias de larga estancia de Mar del Plata (pàg. 93).
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Per promoure la interacció de les persones entre si cal planificar espais i temps
perquè la relació social es pugui dur a terme en diferents formats i amb diferents
objectius:

• Espai de trobada grupal: acollida, assemblea, comiat

• Espais d’interacció en petit grup o parelles:

– Lliures o dirigits

– Amb la presència i/o intervenció del cuidador o professional o sense

• Espais d’activitats de vida diària: cuina, menjador, etc.

• Espais d’intimitat

• Espai de relaxació o de recolliment

• Espai de negociació o medicació en cas de conflicte

• Espais d’estimulació sensorial

• Espais exteriors

Per promoure un entorn relacional és d’interès reflexionar sobre algunes de les
decisions que es prenen respecte a:

• Com es facilita la comunicació.

• Com es dona suport a la interacció.

• Com s’agrupen les persones.

Aquestes decisions han de partir de dues premisses:

• Prioritzar els interessos de les persones.

• Respectar els moments individuals i de solitud.

Els productes de suport i les tècniques de comunicació són fonamentals per
a la iniciació, el manteniment i el tancament de la interacció. És fonamental
seleccionar els mitjans i els recursos expressius i comunicatius que afavoreixen
el manteniment de les capacitats relacionals de les persones en situació de depen-
dència. Cal també poder preveure, si cal, la disposició de recursos personals,
assistents o intèrprets de la llengua de signes.

Les agrupacions de persones en parelles o petits grups han de respondre tant a les
coneixences i preferències de la persona com a la possibilitat de tenir relacions amb
persones que es coneixen menys, ja que es promou l’ampliació de les interaccions
i l’aprenentatge de conviure amb diferents persones i amb persones amb qui no es
té tanta afinitat.

Per promoure les interaccions es fonamental identificar interessos comuns entre
persones que conviuen en un espais residencial o en un servei. Els interessos són
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motiu de trobada natural i poden estar vinculats a diversos àmbits: acadèmics,
professionals i/o de lleure. Tenen a veure tant amb gaudir de manera passiva,
com a espectadors, com amb produir o fer, com a actors. Aquest interessos són
també un element fonamental per cercar i decidir en quins recursos de l’entorn pot
participar la persona, on trobarà persones amb les mateixes aficions i interessos
que no necessàriament tenen la mateixa situació de dependència que ella.

En un espai de convivència amb altres persones, sigui a la llar o a la residència,
cal oferir situacions diverses per a la interacció i la relació, però alhora cal ser
prou flexibles per permetre que les persones s’hi incorporin en la mesura que ho
vulguin. És important que es respecti el fet de que hi ha persones que desenvolupen
la majoria d’activitats de manera individual, tot i que poden tenir persones al
voltant, o de manera solitària, en espais tancats de privacitat. Cal respectar el
tarannà de la persona, però en el cas de la persona que desenvolupa les tasques
majoritàriament de manera solitària se li ha de recordar de tant en tant, i de manera
respectuosa, que pot involucrar-se amb altres persones i que pot compartir allò que
fa amb la resta, ja sigui a través del relat, de propostes d’activitat, de l’exposició...

Finalment quan s’incorpora una nova persona a l’entorn residencial o al servei és
imprescindible preveure processos d’acollida i de coneixença entre les persones
que generin confiança i possibilitin la cooperació i el seu compromís envers el
col·lectiu, i a la inversa.

2.4 Recursos i actuacions per afavorir les relacions socials amb les
persones grans en situació de dependència

Les persones grans dependents, en funció de la seva situació, per poder participar
en relacions interpersonals i desenvolupar habilitats socials poden necessitar ajuts
o suport dirigits a pal·liar les dificultats motrius, sensorials i/o cognitives.

2.4.1 Comunicació

En el cas de les persones grans amb malalties degeneratives, que comporten
una disminució de les funcions intel·lectuals, com ara la pèrdua de memòria,
les dificultats comunicatives, les dificultats en la presa de decisions etc., resulta
imprescindible comptar amb estratègies per aconseguir una comunicació efectiva
tant pel que fa a l’expressió com a la comprensió. Entre d’altres, cal tenir en
compte els següents aspectes:

• Condicions d’interacció:

– Començar les interaccions i les converses contextualitzant la situació.

– Anomenar la persona pel seu nom i dir el nom del familiar, cuidador
o tècnic que s’hi dirigeix.
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– Apropar-se a la persona en el terreny emocional i afectiu, mirar-la
directament als ulls, cercar el contacte visual i fer-li saber que hi som
de manera activa.

• Mantenir una conversa:

– Prioritzar la comprensió del discurs, amb l’ajut que pot donar el
context o altres elements rellevants, sense introduir correccions a les
paraules o expressions errònies que la persona pugui utilitzar.

– Donar suport al procés comunicatiu a través de la mirada, el somriu-
re...

– Repetir la informació tantes vegades com calgui fins aconseguir-ne la
comprensió.

– Variar o parafrasejar la informació per assegurar la comprensió dels
missatges.

– Utilitzar fórmules i recursos expressius que contribueixin al manteni-
ment i al desenvolupament de les habilitats socials.

• Llenguatge:

– Oferir alternatives comunicatives a la llengua oral, quan hi hagi
dificultats per produir la llengua oral o la producció suposi dificultats
de comprensió per a l’interlocutor.

– Utilitzar termes concrets, evitant paraules abstractes i prioritzant l’ús
de noms comuns i propis.

– Fer ús de paraules i oracions curtes, simples i conegudes.

– Interpretar, a través del to de veu de la persona, l’estat d’ànim o
emocional.

2.5 Recursos i actuacions per afavorir les relacions socials amb les
persones amb trastorns de salut mental

Les persones amb malaltia mental presenten una gran varietat de característiques
en funció del trastorn de salut mental que pateixen. Malgrat això, es pot assenyalar
com a tret comú que aquestes malalties tenen implicacions en l’àrea de les
relacions interpersonals, ja que la malaltia mental té afectacions en la percepció
d’un mateix i de l’entorn, fet que dificulta l’accés i la comprensió del món
perceptiu i emocional d’un mateix i dels altres.

2.5.1 Espai

És important que l’espai físic i material sigui estable, estigui ordenat i sigui
predictible per donar certesa i seguretat emocional a les persones amb trastorn de



Atenció i suport psicosocial 72 Entrenament en habilitats socials i recursos

Consulteu la secció
d’“Annexos” per a

informació i consells sobre
per què i com elaborar els
calendaris i les rutines per

a infants amb trastorn de
l’espectre autista (TEA).

salut mental. És imprescindible que les persones que s’incorporen en la vida d’una
persona amb malaltia mental coneguin i respectin la importància i la rellevància
de l’estabilitat de l’entorn físic.

Tot i la gran variabilitat de necessitats en funció del trastorn de salut mental
concret, per tal d’organitzar un entorn físic i social que permeti l’accés i la
participació d’aquestes persones en l’àmbit relacional cal tenir en compte, entre
d’altres, els següents aspectes físics:

• Promoure un espai que doni seguretat a la persona.

• Preveure un espai alternatiu que doni confiança i estabilitat i al qual tingui
accés quan necessiti aïllar-se i/o calmar-se.

• Garantir un ambient confortable en l’àmbit sensorial.

• Organitzar els espais i els materials de manera estructurada, predictible i
rutinària per evitar generar malestar.

• Utilitzar elements visuals per estructurar l’espai.

• Disposar dels materials, objectes i estris de vida quotidiana endreçats i
accessibles per facilitar l’autonomia.

2.5.2 Temps

Les rutines són un element fonamental per a les persones amb discapacitat
derivada d’una malaltia mental.

• És important organitzar el temps i les seqüències d’activitats de manera
que l’ordre dels procediments i la manera de procedir sigui repetitiva i
predictible per donar certesa i seguretat.

• És imprescindible conèixer i respectar els costums i la manera de procedir
de la persona amb trastorn de salut mental i establir la relació a partir d’això.

• Utilitzar elements visuals per estructurar el temps elaborant calendaris i
horaris.

2.5.3 Activitats

Pel que fa a les activitats que permeten promoure les relacions interpersonals de
les persones amb discapacitat derivada d’un trastorn de salut mental, cal tenir en
compte les següents recomanacions:

• Utilitzar procediments rutinaris d’acollida, comiat i transicions.
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• Anticipar què passarà més endavant, l’ordre seqüencial dels esdeveniments.

• Anticipar allò nou, que la persona no preveu, per evitar que causi estrès i
malestar.

• Organitzar i pautar les activitats més obertes i excepcionals.

• Acompanyar la persona, tenint en compte les seves característiques, neces-
sitats i interessos.

• En cas que la persona estigui malament, identificar el seu malestar i ajudar-
la a calmar-se i a recuperar l’equilibri.

• Acceptar els temps i el ritme de la persona i les seves discontinuïtats.

• Treballar les diferents habilitats sense ser intrusiu.

• Comptar amb persones referents que serveixin de model i d’ajut, tant entre
els cuidadors informals com entre els professionals i els iguals.

Entre els recursos previstos, pels serveis socials dirigits a les persones amb
malaltia mental hi ha el club social, on es promou l’organització al voltant
d’aficions compartides amb l’ajut de professionals.

2.5.4 Comunicació

El document del web de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA)
de la Universitat de Barcelona, dins de la unitat d’atenció social, recull un seguit de
recomanacions de com actuar davant d’una persona amb trastorn de salut mental.

• Condicions d’interacció:

– Establir contacte visual.

– Adequar el to de veu.

– Mantenir una posició correcte.

– Respectar l’espai i la distància personal.

– Tractar la persona amb naturalitat, respecte i discreció.

– Mostrar-se natural, evitant suspicàcies i situacions que generin malen-
tesos, tensió o rivalitat.

– Quan es doni una situació de nerviosisme o desconcert, començar per
tranquil·litzar-se un mateix.

– Respectar els silencis.

– Escoltar, no jutjar.

– Acceptar les diferències, tot i que no es comprenguin o comparteixin.

– Donar temps i permetre una adaptació progressiva entre les persones
que interactuen.
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• Mantenir una conversa:

– Obtenir informació per comprendre.

– Dirigir-se a la persona, no al seu acompanyant o cuidador.

• Llenguatge:

– Mantenir una comunicació clara, sense ambigüitats i evitant confusi-
ons.

– Oferir alternatives comunicatives a la llengua oral quan hi hagi dificul-
tats en la producció o dificultats en la comprensió.

2.6 Recursos i actuacions per afavorir les relacions socials amb les
persones amb discapacitat intel·lectual

Les persones amb discapacitat intel·lectual poden tenir afectada la intel·ligència
social, entesa com l’habilitat per entendre les expectatives socials, comprendre el
comportament de les altres persones, prendre decisions de manera adient, i com
cal comportar-se en situacions socials concretes.

2.6.1 Temps

En relació amb les decisions temporals del context d’interacció és fonamental
donar temps per desenvolupar aquelles tasques que requereixen atenció i con-
centració i estar atents al grau de fatiga preveient pauses o establint interrupcions
de la tasca.

Les rutines faciliten l’automatització de certes conductes que permeten la in-
teracció amb els altres, com són les fórmules de cortesia en diferents moments
i situacions del dia a dia.

2.6.2 Activitats

Per a les persones amb discapacitat intel·lectual, des dels serveis socials especia-
litzats es preveu el servei de temps lliure, que suposa l’organització d’activitats
d’oci per promoure la integració social d’aquest col·lectiu.
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2.6.3 Comunicació

Per determinar les recomanacions per a la interacció amb persones amb discapa-
citat intel·lectual, s’ha partit de l’anàlisi de dos documents de referència:

• el document del web de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient
(OSSMA) de la Universitat de Barcelona, dins la Unitat d’Atenció Social, i

• la guia, amb les pautes bàsiques d’interacció, elaborada per la Confederaci-
ón Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual (FEAPS).

A continuació s’assenyalen algunes de les estratègies de comunicació:

• Context d’interacció:

– Donar temps a la persona perquè s’expressi.

– No anticipar-nos al que vulgui dir.

• Mantenir una conversa:

– Adaptar la comunicació i el discurs al grau de discapacitat i al domini
lingüístic de la persona.

– Dirigir-se la persona directament, no al seu cuidador o acompanyant.

– Respectar el temps d’espera, ja que acostumen a requerir major
quantitat de temps per a expressar-se i emetre una resposta.

– Sempre que sigui possible, fer ús de preguntes obertes o preguntes
d’elecció i evitar la comunicació amb preguntes tancades que només
permeten la resposta de sí o no, ja que no afavoreixen la interacció més
enllà de l’obtenció informació.

• Llenguatge:

– Fer ús de missatges senzills.

– Utilitzar frases curtes i clares.

– Utilitzar llenguatge senzill i directe.

– Evitar conceptes abstractes.

– Utilitzar paraules curtes i vinculades al llenguatge quotidià.

– Fer ús d’exemples pràctics.

– Incloure una idea principal a cada frase.

– Evitar parlar en to alt o cridant.

– Evitar parlar d’una manera massa senzilla o simple.

– Utilitzar un llenguatge positiu, amb frases afirmatives.

– Acompanyar el missatge, si cal, amb suport gràfic o manual.
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2.7 Recursos i actuacions per afavorir les relacions socials amb les
persones amb discapacitat sensorial

Pel que fa a les persones amb discapacitat sensorial, un dels elements clau per
a l’establiment i manteniment de les relacions interpersonals és el relatiu a la
comunicació. Des d’aquest punt de vista, són fonamentals els recursos i les
actuacions dirigits a permetre:

• Rebre la informació provinent de l’entorn.

• Produir informació, expressar-se per poder comunicar.

Per tant, són fonamentals les tècniques augmentatives i alternatives a la comuni-
cació amb mitjans o productes de suport més tradicionals o amb el salt qualitatiu
que permeten les tecnologies de la informació i la comunicació.

2.7.1 Persones amb discapacitat visual

Les persones amb discapacitat visual reben la informació de l’entorn mitjançant
l’oïda (el llenguatge i els sons), el tacte, l’olfacte i el gust. En cas que la persona
conservi restes visuals funcionals, també rep i pot aprofitar la informació visual
amb més o menys necessitat d’adaptacions d’aquesta informació o amb l’ajut
d’altres suports. En tots dos casos la persona necessita adaptacions de l’entorn
i dels materials, ja que una de les vies fonamentals d’accés i d’expressió de la
informació, per poder establir, interpretar i mantenir les relacions socials, la via
visual, no és possible o no ho és amb plenitud.

Les persones que es relacionen amb persones amb aquesta discapacitat visual han
de conèixer el què és, la seva afectació i les necessitats de les persones que la
pateixen, per tal d’adaptar la seva interacció i possibilitar la seva participació
activa.

Espai

Pel que fa a l’espai físic són fonamentals alguns aspectes ambientals i la disposició
i l’organització del mobiliari, els objectes i els materials.

Pel que fa a les condicions ambientals és rellevant que a l’espai hi hagi el mínim de
sorolls ambientals, i evitar duplicitat en les fonts de so, simultaneïtat de converses
o so d’aparells electrònics a la vegada que es manté una conversa, com poden ser
la televisió, la ràdio i els reproductors de música.

Algunes de les consideracions sobre la disposició i l’organització de l’espai físic,
per tal de promoure l’autonomia de la persona, són:
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• Manteniment de l’ordre

• Estabilitat i predictibilitat

• Mobiliari estable

• Objectes mòbils recollits

• Estabilitat dels materials de cada espai

• Manteniment de la ubicació dels objectes. Per poder-los trobar, cada objecte
ha de tenir i ha d’estar al seu lloc.

Les actuacions, vinculades a donar estabilitat a l’entorn en el terreny organitzatiu i
de distribució, també han d’anar orientades a la preservació de la seguretat física
de la persona. Tal com s’assenyala des de la Fundació ONCE, pel que fa a l’entorn
també és important:

• Les portes i les finestres han d’estar totalment obertes o totalment tancades.

• Les cadires han d’estar col·locades a sota de les taules o ben arraconades a
la paret.

• Les portes dels armaris i els calaixos han d’estar ben tancades.

Per deambular per l’espai i per orientar-se, a banda de conèixer experimentalment
l’entorn i mantenir-ne l’estabilitat, es pot disposar de senyalitzacions tàctils, en
escriptura en braille, o auditives. Pel que fa al desplaçament, cal tenir present
que les persones amb discapacitat visual, disposen de recursos tècnics per al
desplaçament i que abans d’ajudar-les cal:

• Oferir l’ajut, si el vol.

• Col·locar-nos davant seu i aproximar-li el nostre braç perquè s’hi agafi.

Activitats

Per tal de que pugui participar de manera activa en les diferents situacions de vida
quotidiana i en les activitats d’oci que promouen les relacions interpersonals, cal
tenir en compte els següents aspectes físics, d’adaptació, productes de suport i
recursos personals:

• Imatges, gràfics, animacions, vídeo, text escrit o altres representacions
visuals requereixen proporcionar alternatives no visuals, com poden ser
descripcions en text, ja sigui en format braille o parlat.

• Sempre que sigui possible i tingui sentit, es poden utilitzar equivalents
tàctils per referir-se als objectes.

• Proporcionar indicacions auditives per poder fer arribar la informació visual
relativa a objectes, persones...
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• És fonamental que els referents visuals que s’utilitzin es tradueixin en
descripcions. I el mateix pel que fa a les accions o tot allò implícit en el
context que forma part de la informació visual.

• Per poder tenir accés a la lectura i l’escriptura i per poder comunicar-se per
escrit mitjançant aplicacions mòbils, es recomana utilitzar missatges gravats
i dominar el sistema braille.

Les persones amb discapacitat visual poden comptar amb el servei d’assistència
personal, que proporciona un suport personal necessari per superar les limitacions
funcionals de la discapacitat visual. Aquest suport permet l’acompanyament en
activitats diverses.

Comunicació

Tal com es recull en el document del web de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi
Ambient (OSSMA) de la Universitat de Barcelona, de la unitat d’atenció social,
i en les recomanacions per a la interacció i comunicació del web de la Fundació
ONCE, per comunicar-se amb una persona amb discapacitat visual cal tenir en
compte una sèrie de pautes.

• Context d’interacció:

– Fer-li saber que ens hi volem comunicar, ja que no pot veure els
components no verbals que donen peu a l’inici d’una conversa.

– Situar-nos on ens pugui sentir i tocar.

– Presentar-nos i identificar-nos, amb la finalitat que la persona sàpiga
amb qui està.

– Saludar. Si la persona no estén la mà, se li pot agafar per fer-li saber
que se la vol saludar.

– Utilitzar el nom de la persona perquè tingui clar que ens hi dirigim.

– Informar-la de quines persones hi ha, tant si participen de la conversa
com si no.

– Explicar tot allò rellevant que succeeix al seu voltant, evitant
confondre-la amb un excés d’informació.

– Avisar la persona quan marxem.

• Mantenir una conversa:

– Parlar amb un to normal, a poc a poc i clar.

– Parlar mirant-la a la cara.

– Dirigir-nos directament a la persona, no a l’acompanyant.

• Llenguatge:

– No substituir el llenguatge verbal per gestos.

– Ser concrets i precisos en el missatge. No s’han d’utilitzar paraules que
requereixen visualitzar el referent, com ara “aquí, allà, això o allò”.
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– Utilitzar amb normalitat les paraules “veure” i “mirar”.

– Evitar exclamacions que poden provocar ansietat a la persona amb
ceguesa, com ara expressions de sorpresa, indicacions d’anar en
compte o vigilar. Cal utilitzar exclamacions amb valor informatiu de
la situació que es dona.

– Emprar un vocabulari concret, i que indiqui la direcció o orientació a
partir de la posició de la persona en l’espai: “davant”, “darrera”...

– Evitar usar adverbis de lloc abstractes com “aquí” i “allà”, ja que
normalment van acompanyats de gestos no visibles.

2.7.2 Persones amb discapacitat auditiva

L’accés a la informació en forma de so no és accessible per a les persones amb
discapacitat auditiva. Des d’aquest punt de vista, s’han de preveure formes
alternatives a l’accés a la informació que procedeix del so, és a dir, presentada
de forma auditiva.

Els diferents graus de la discapacitat auditiva tenen diferents afectacions en
l’autonomia de la persona que les pateix i diferents implicacions en la seva
vida quotidiana i en les relacions amb els altres. Cal conèixer l’especificitat de
cada persona amb aquesta afectació, ja que depèn del cas s’opta per potenciar la
comunicació oral (si capta sons i/o fa lectura labiofacial), la comunicació signada
o la combinada amb l’ús d’altres recursos: gestuals, gràfics i/o escrits.

Normalment, amb les persones amb discapacitat auditiva severa i pregona cal
utilitzar sistemes de comunicació alternatius a l’oral. Això suposa dificultats per
a la interacció amb la resta de persones que no coneixen aquesta llengua. Sempre
que sigui possible aprofitar restes d’audició, es promou el llenguatge oral, tant
receptiu com productiu, la lectura labial i l’ajut d’altres sistemes de comunicació.

Per permetre la participació i la interacció d’aquestes persones en l’entorn social
cal fer adaptacions de l’entorn i dels materials, ja que una de les vies fonamen-
tals d’accés i d’expressió de la informació, els esdeveniments, el coneixement i la
relació com és la via auditiva no és possible, o no ho és amb plenitud.

Espai

Per a les persones amb discapacitat auditiva amb restes d’audició, ús d’audiòfons,
amb implants coclears o ús d’aparells de freqüència modulada (FM) és fonamental
un entorn amb unes condicions ambientals netes de sorolls, és a dir, sense
contaminació acústica interna i externa.

Si la persona fa lectura labial, les condicions d’il·luminació de l’entorn físic també
són força rellevants.

Cal organitzar l’entorn de manera que tota la informació auditiva es garanteixi de
manera visual amb diferents suports (dibuixos, esquemes, pictogrames) sense que
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això suposi un excés d’informació visual, i prioritzant la que és clau i rellevant en
cada espai, moment i activitat.

Activitats

La informació present en l’entorn de forma auditiva ha de preveure les següents
alternatives:

• Utilitzar símbols equivalents al text oral en forma de subtítols, icones,
dibuixos, gràfics.

• Proporcionar diagrames visuals, gràfics, notacions de música o so.

• Proporcionar transcripcions escrites per a vídeos o clips auditius.

• Proporcionar llengua de signes en català.

• Utilitzar anàlegs visuals per representar l’èmfasi i la prosòdia. Per exemple,
emoticones, símbols o imatges.

• Proporcionar equivalències visuals o tàctils. Per exemple, vibracions per
produir efectes de so o alertes.

• Proporcionar una descripció visual i/o emocional per a la interpretació
musical.

Per tal que pugui participar de manera activa en les diferents situacions de vida
quotidiana i d’oci que promouen les relacions interpersonals, un dels recursos
fonamentals són les tècniques augmentatives i alternatives a la comunicació.
Des d’aquest punt de vista és rellevant el sistema de comunicació bimodal, també
anomenat comunicació simultània (CS). Es tracta d’un sistema de comunicació
augmentatiu que requereix l’ús de signes manuals que acompanyen el discurs
oral, fet que possibilita comunicar-se mitjançant dues modalitats simultànies: la
modalitat parlada i la modalitat signada.

Les persones amb discapacitat auditiva poden comptar amb el servei d’assistència
personal, que proporciona un suport personal necessari per superar les limitacions
funcionals de la discapacitat visual. Aquest suport permet l’acompanyament en
activitats diverses. De manera específica i exclusiva per a aquest col·lectiu, també
hi ha el servei d’interpretació de llengua de signes.

Comunicació

Un element clau per promoure la relació interpersonal de les persones amb
discapacitat auditiva és donar eines a les persones que hi interactuen perquè la
comunicació sigui possible i fructífera.

Recollint els suggeriments presents en el document del web de l’Oficina de
Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) de la Universitat de Barcelona, en
la unitat d’atenció social, i les recomanacions per a la comunicació amb persones
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sordes o amb disminució auditiva de la Confederació Espanyola de Famílies de
Persones Sordes (FIAPAS), en la comunicació amb una persona amb discapacitat
auditiva cal tenir en compte el següent:

• Context d’interacció:

– Comptar amb una bona il·luminació de l’espai.

– Cridar l’atenció de la persona amb un senyal abans de parlar. Per
exemple, tocar-li suaument l’espatlla.

– Evitar parlar a la persona quan no ens mira o si tenim el cap cot o
estem situats d’esquena a la persona sorda.

– Establir contacte visual.

– Assegurar que la posició que ocupa la persona amb discapacitat
auditiva és adequada respecte al focus de la interacció.

• Mantenir una conversa:

– Mantenir el contacte visual.

– Situar-nos davant de la persona, a una bona distància i alçada, i fent
visibles la boca i els llavis per facilitar la lectura labial.

– Parlar de manera fluida.

– Vocalitzar i articular els mots, per ajudar a la comprensió i a la lectura
labial, sense exagerar.

– Utilitzar un to de veu normal, no cridar.

– Parlar a un ritme normal, ni massa de pressa ni massa a poc a poc.

– Ser expressius, però sense gesticular amb excés.

– Facilitar la comunicació a través de l’expressió facial i gestual.

– Dirigir-nos a la persona directament, no al seu cuidador o acompa-
nyant.

• Llenguatge:

– Facilitar o reforçar la comprensió del missatge emprant recursos que
complementin el discurs verbal o la lectura labial, com ara fer servir
el mim, el gest o l’escriptura.

∗ Utilitzar signes sense ajut, és a dir, signes que no requereixin
suport extern i que es basin en l’ús del cos: mirades, gestos i ús
de les mans. També fer servir signes amb ajut, que requereixen
suport extern.

∗ Utilitzar signes convencionals i arbitraris, que són socials i cul-
turals, i per a la seva comprensió i ús requereixen un procés
d’aprenentatge. Per exemple, la lectura o la producció escrita o
la llengua de signes. O signes naturals, com assenyalar objectes
de l’entorn o utilitzar expressions facials humanes lligades a les
emocions.

– Repetir amb altres paraules la informació proporcionada si la persona
no l’ha entès.
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– Assegurar-nos que la persona ha entès el missatge.

– Per a una persona que fa servir la llengua de signes com a llengua
natural, el millor recurs és comptar amb la presència d’un intèrpret
professional.

2.8 Recursos i actuacions per afavorir les relacions socials amb les
persones amb discapacitat física

Les persones amb discapacitat física motora, per poder participar i establir
relacions socials, necessiten sobretot que es garanteixi la seva mobilitat i l’accés,
trànsit i participació real en diferents espais i activitats.

2.8.1 Espai

La intervenció en l’ambient físic ha d’anar dirigida sobretot a eliminar els
obstacles motrius, tant els relatius a la motricitat gruixuda com la fina.

Respecte als entorns de vida cal analitzar diversos elements relatius a l’ambient
físic:

• Accessibilitat als diferents espais: a través del disseny universal, la su-
pressió de barreres arquitectòniques, les dimensions d’espais, passadissos
i portes, la distribució de cada espai, el mobiliari i l’accés i possibilitat de
manipular el material disponible.

• Disposició de productes de suport per a l’activitat motriu vinculada a la
motricitat grossa (desplaçament) i fina (manipulació).

2.8.2 Temps

En relació amb les decisions temporals és fonamental donar temps per desenvo-
lupar aquelles tasques que requereixen mobilitat i manipulació i prestar atenció al
grau de fatiga preveient pauses o interrupcions de la tasca.

2.8.3 Activitats

Les persones amb discapacitat física poden comptar amb el servei d’assistència
personal, que proporciona un suport personal necessari per superar les limitacions
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Consulteu a “Annexos” la
Guia d’atenció a les
persones en discapacitat
en els serveis públics.

funcionals de la discapacitat física. Aquest suport permet l’acompanyament en
activitats diverses.

2.8.4 Comunicació

Els usuaris amb discapacitat motriu presenten una gran heterogeneïtat en les seves
necessitats comunicatives, en funció de si la discapacitat motriu va associada a
discapacitat sensorial o cognitiva.

En el cas que es presenti discapacitat motriu sense cap altra afectació, són útils els
suggeriments recollits en el web de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient
(OSSMA) de la Universitat de Barcelona, dins la Unitat d’Atenció Social, relatius
a la relació amb una persona amb discapacitat física motora:

• Context d’interacció:

– Mantenir una actitud natural.

• Mantenir una conversa:

– Si la persona utilitza cadira de rodes, situar-se davant seu i a la mateixa
alçada. Si es possible, millor asseure’s.

– Dirigir-se a la persona amb discapacitat, no a l’acompanyant.

– En cas d’haver d’empènyer la cadira de rodes, per poder mantenir una
conversa cal situar-se al seu costat.

El Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, l’any 2015,
va elaborar la Guia d’atenció a les persones en discapacitat en els serveis públics,
on s’enumeren algunes estratègies per establir una comunicació efectiva amb
usuaris amb discapacitat motriu que tenen dificultats per comunicar-se, expressar-
se i fer-se entendre a causa d’una alteració en el ritme o l’articulació dels fonemes
o per una impossibilitat d’utilitzar la parla com a sistema de comunicació habitual.
Algunes d’aquestes estratègies són:

• Context d’interacció:

– Situar-se davant de la persona per observar amb atenció la seva boca i
la seva expressió facial.

• Mantenir una conversa:

– Esforçar-se per comprendre allò que vol dir.

– Donar-li temps per emetre el missatge.

– Donar-li temps per respondre a les preguntes.

– Adaptar-se al ritme del seu discurs sense interrompre’l.

– Evitar anar completant les paraules o frases que la persona inicia, amb
l’objectiu d’agilitar el procés.
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– Quan sigui possible, fer preguntes obertes o d’elecció i evitar la
comunicació amb preguntes tancades amb resposta de “sí-no”, que
no afavoreixen la comunicació més enllà de l’obtenció d’informació
concreta.

– Parlar a un ritme normal.

– Si no se l’entén, no dir-li que se l’ha entès.

– Si després de diversos intents no se l’entén, demanar disculpes i cercar
un intermediari que pugui ajudar a la comunicació.

• Llenguatge:

– Oferir alternatives comunicatives a la llengua oral quan hi hagi dificul-
tats en la producció o dificultats en la comprensió.
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A “Annexos” trobareu un
vídeo amb consells, per
cuidar i ser cuidats dirigit
tant a cuidadors com a
persones cuidades.

3. Recursos d’informació per als cuidadors i cuidadores no formals

A Catalunya, igual que a la resta de l’Estat espanyol, la cura de les persones
en situació de dependència recau, sobretot, en familiars, amics o veïns que
desenvolupen aquesta tasca en l’àmbit privat domèstic.

“S’anomena cuidador o cuidadora informal o no professional, o curador o curadora, aquell
familiar o aquella persona que atén de forma continuada una persona en situació de
dependència i amb la qual està vinculada afectivament.”

Font: bit.ly/36vFCyT

La persona rep la consideració de cuidador o cuidadora principal d’una persona
en situació de dependència, quan dedica gran part del seu temps a tenir-ne cura,
mesurat en hores diàries, i quan ha realitzat les tasques pròpies de la cura durant
un mínim de sis setmanes. La responsabilitat de tenir cura d’una persona en
situació de dependència implica actuacions múltiples, diverses i constants, fet que
pot ocasionar tant satisfacció com esgotament físic i emocional.

Per poder proporcionar, a la persona en situació de dependència, una atenció
òptima i de qualitat és necessari que la persona cuidadora estigui sana
físicament i psicològicament, i per això cal que compti i rebi suports i ajuts
diversos.

Tal com assenyala l’informe “Un perfil de las personas mayores en España 2020”,
amb dades de 2018 les dones d’entre 45 i 64 anys contribueixen a la cura de les
persones en situació de dependència i representen més de la meitat de tot el volum
de cuidadors (48,4%).

L’atenció a les persones grans, i sobretot a les dones grans en situació de
dependència, la desenvolupa prioritàriament la filla en edat adulta. Aquest fet
té efectes sobre la seva feina, ja que majoritàriament es troben en edat de treballar.

A l’enquesta de condicions de vida (ECV) citada en l’informe “Un perfil de las
personas mayores en España 2020”, es posa de manifest que les persones que
tenen cura de familiars en situació de dependència tenen afectacions en la seva
feina concretades en dues casuístiques que acostumen a ser les més habituals:
interrupció laboral o reducció de la dedicació temporal.

Una altra dada rellevat és que les persones grans, homes i dones, que tenen cura de
persones en situació de dependència ho fan amb una alta dedicació horària: més
d’un terç d’aquestes persones dediquen més de 20 hores a la setmana a la cura.

Aquesta situació posa de manifest la contribució clau de les persones grans a
la societat a través de la cura dels altres, a la vegada que també ho fan ajudant
familiars i persones properes econòmicament i amb suport emocional i suport
vinculat a la seva experiència i expertesa.
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Les prestacions garantides
són aquelles exigibles com

a dret subjectiu. És a dir,
són les que les persones en
situació de necessitat tenen
dret a rebre i l’Administració

té l’obligació de prestar,
independentment de la

disponibilitat pressupostària.

Enllaç web de l’aplicatiu de
la Cartera de serveis

socials: bit.ly/3lccNxD.

Les persones en situació de dependència disposen de recursos socials i
comunitaris per a la seva atenció. Les persones cuidadores han de conèixer-
los i saber com hi poden accedir. Aquests recursos acompleixen sobretot
la funció d’una cura especialitzada i la distribució de la cura entre diferents
entorns i diverses persones responsables.

3.1 Serveis socials

Tal com assenyala el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el sistema
català de serveis socials està format pel conjunt de recursos, prestacions, activi-
tats, programes, objectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població.
Està integrat pels serveis socials de titularitat pública i privada de l’Administració
de la Generalitat, les entitats locals i altres administracions.

L’accés als serveis socials és per a tots els ciutadans i ciutadanes dels estats
membres de la Unió Europea empadronats en un municipi de Catalunya. Les
persones estrangeres, si es troben en situació de necessitat personal bàsica, també
tenen dret a accedir als serveis socials, tal com estableix la legislació en matèria
d’estrangeria. I d’acord amb els convenis internacionals dels drets dels infants
signats per l’Estat espanyol, els menors d’edat també tenen garantida l’atenció
social.

A l’estudi “La visió de les persones sobre l’atenció a la gent gran i a la cronicitat”
(Masachs i Santaeugenia, 2020) es posa de manifest el desconeixement que
aquests col·lectius i els seus familiars i/o cuidadors tenen respecte als serveis
socials. Les vies d’accés a les prestacions i serveis no són clares i sovint es
coneixen tard.

3.1.1 Cartera de serveis socials

Tal com assenyala el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la cartera
de serveis socials recull el conjunt de prestacions de serveis, econòmiques i
tecnològiques de la xarxa de serveis socials d’atenció pública. És l’instrument
que permet l’accés a les prestacions garantides de la població que les necessiti.

A la cartera de serveis socials es defineix cada tipus de prestació, la
població a qui va dirigida, l’establiment o l’equip professional que la
gestiona, els perfils i les ràtios de professionals, els estàndards de qualitat
i els criteris d’accés.

A través del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Àmbits
d’actuació > Serveis socials > La Cartera de serveis socials), es pot accedir a
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Ànim de lucre

Àmb intenció d’obtenir benefici
econòmic

l’aplicatiu que permet consultar les diverses prestacions recollides en la cartera
de servei socials (vegeu figura 3.1).

Figura 3.1. Aplicatiu per consultar la cartera de serveis

3.1.2 Xarxa de serveis socials d’atenció pública

La Xarxa de serveis socials d’atenció pública està formada pel conjunt dels
serveis i centres de serveis socials de Catalunya, públics i privats, acreditats per la
Generalitat de Catalunya per gestionar les prestacions determinades a la Cartera
de serveis socials.

Els serveis i centres poden ser

• Públics: són els que pertanyen a les administracions públiques locals,
autonòmiques o de l’Administració central.

• Privats:

– D’iniciativa social: són fundacions, associacions, cooperatives, or-
ganitzacions de voluntariat i altres entitats i institucions sense ànim
de lucre que ofereixen serveis socials. Per a la seva tasca els cal la
cooperació financera de les administracions públiques.

– D’iniciativa mercantil: són persones jurídiques, societats i altres
entitats privades amb ànim de lucre que ofereixen serveis socials. La
seva activitat està regulada i reglamentada des del sector públic.

3.1.3 Prestacions

Les prestacions del sistema públic de serveis socials inclouen les actuacions,
les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i les ajudes
econòmiques i tecnològiques que s’ofereixen a les persones.
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Hi ha tres tipus de prestacions:

• Prestacions de serveis

– Serveis bàsics

– Serveis especialitzats

• Prestacions econòmiques

• Prestacions tecnològiques

Les prestacions de serveis fan referència a les actuacions que realitzen els equips
professionals en l’àmbit de la prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció,
la promoció, l’atenció i la inserció. Inclouen dos tipus de serveis:

• Serveis socials bàsics: són els serveis que permeten l’accés al sistema
públic de serveis socials, accessible a tota la població.

• Serveis socials especialitzats: són serveis que responen a situacions o
necessitats que demanen una especialització tècnica o la disposició d’uns
recursos específics.

Les prestacions econòmiques són aportacions en diners que atorga l’Administra-
ció per donar suport a les persones en una situació concreta de necessitat social.
Es regulen per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic.

Les prestacions tecnològiques són ajuts instrumentals que donen resposta a les
necessitats socials de la persona.

3.2 Serveis socials bàsics

Els serveis socials bàsics agrupen el conjunt d’actuacions professionals que
tenen com a objectiu atendre les necessitats socials més immediates de les
persones, famílies i col·lectius, a la vegada que realitzen tasques de prevenció
de problemàtiques socials i accions enfocades a la reinserció i integració de les
persones en situació de risc social o exclusió.

Els serveis socials bàsics desenvolupen les següents funcions:

• Informen, orienten i assessoren.

• Fan diagnòstics i valoracions.

• Prescriuen prestacions i ajuden en la gestió en els tràmits.

• Preveuen i detecten situacions de risc i hi actuen socialment i educativa-
ment.
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• Realitzen projectes comunitaris per a la inclusió social de persones i
col·lectius en situació de risc.

Les persones grans, les persones amb discapacitat o les persones amb
trastorns de salut mental i/o els seus cuidadors, així com la resta de
la població, poden demanar als serveis socials bàsics informació i
assessorament sobre les prestacions socials i rebre ajut en la gestió per
sol·licitar-les i tramitar-les.

Els serveis socials bàsics treballen de manera coordinada amb els equips professi-
onals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i
amb les que actuen en l’àmbit dels serveis socials.

Els serveis socials bàsics són gestionats pels ens locals: els municipis, en el cas
de poblacions de més de vint mil habitants, i les comarques, a través dels consells
comarcals, en les poblacions de menys de vint mil habitants.

Dins dels serveis socials bàsics hi ha el servei d’atenció domiciliària. Aquest
servei suposa accions i recursos per a persones que per motiu de la seva edat,
de dependència o de discapacitat tenen limitada l’autonomia per a les activitats
bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància. Aquest
servei inclou dos tipus d’ajuts:

• Servei d’ajuda a domicili

• Servei de les tecnologies de suport i cura

El servei d’ajuda a domicili és el conjunt de tasques que es desenvolupen quan
la persona té manca d’autonomia, de manera temporal o permanent, per poder
realitzar les tasques de vida quotidiana. Aquest servei inclou dos tipus d’ajuda:

• Atenció de les necessitats de la llar

• Cura personal

El servei de les tecnologies de suport i cura, conegut com a servei de telealarma
i teleassistència, consisteix en la instal·lació d’un aparell molt senzill a l’habitatge
de la persona usuària que li permeti demanar ajuda en cas de necessitat o urgència.

3.3 Serveis socials especialitzats

Els serveis socials especialitzats donen resposta a situacions o a necessitats socials
que demanen actuacions d’especialistes i/o de la disposició de recursos concrets.

En els serveis socials especialitzats hi ha prestacions dirigides a diferents
col·lectius:
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• Persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial

• Persones amb dependència, focalitzats de manera prioritària en la gent gran

• Persones amb problemàtica socials derivada de malaltia mental

Els serveis socials especialitzats també incideixen en les persones cuidadores:
familiars i altres persones cuidadores no professionals. Pel que fa als serveis
socials especialitzats dirigits a diferents col·lectius es distingeixen:

• Serveis d’orientació, valoració, diagnòstic i prevenció

• Serveis d’intervenció i recursos comuns dirigides a cada col·lectiu

• Serveis d’intervenció i recursos exclusius per a un determinat col·lectiu

3.3.1 Serveis especialitzats d’orientació, valoració, diagnòstic i
prevenció

Entre els recursos especialitzats d’orientació, valoració i diagnòstic, hi ha quatre
serveis dirigits a tres col·lectius diferents:

• Servei d’atenció precoç, per a infants de 0-6 anys i les seves famílies

• Servei d’orientació i valoració de la discapacitat

• Per a persones en situació de dependència:

– Servei de valoració de la dependència

– Servei de la prevenció de les persones en situació de dependència

Servei d’atenció precoç

El servei d’atenció precoç està dirigit a infants, des del naixement fins als sis
anys, i les seves famílies. És un servei universal i gratuït. Aquest servei es realitza
en els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) públics
o concertats.

Els CDIAP van dirigit a infants que es troben en alguna o més d’una de les
situacions següents i a les seves famílies:

• Infants que en condicions normals no necessiten aquesta atenció, però el
medi familiar i social en què viuen poden fer-la necessària.

• Infants que en condicions normals no arriben a un desenvolupament adequat
a la seva edat i, per tant, necessiten una atenció per aconseguir-ho.

• Infants que presenten malformacions evidents, defectes congènits, lesions
cerebrals de qualsevol origen i d’altres anomalies.
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L’atenció al CDIAP és prioritària en:

• Infants de menys de tres anys

• Infants amb afectació greu

Els equips del CDIAP són experts en desenvolupament infantil i en els diversos
àmbits d’intervenció, per la qual cosa compten amb fisioterapeutes, logopedes,
treballadors socials, psicòlegs i neuropediatres.

El professionals del CDIAP actuen en quatre àmbits entrellaçats:

• L’infant i la seva família com a unitat de desenvolupament

• La família

• L’entorn natural de desenvolupament l’infant

• La societat

El CDIAP desenvolupa dues actuacions complementàries:

• Elabora el diagnòstic a l’infant. Si presenta alguna discapacitat, es pot
tramitar el reconeixement del grau en els centres d’atenció a persones amb
discapacitat (CAD).

• Proporciona la intervenció que necessita l’infant i, si cal, el seu entorn.

Això es concreta en les funcions de:

• Avaluació global de la problemàtica de l’infant i la seva família (diagnòstic)

• Informació, orientació, suport i assessorament a la família

• Atenció terapèutica a l’infant de forma individualitzada

• Orientació i suport a les escoles d’educació infantil

• Seguiment de l’evolució de l’infant

• Col·laboració en els programes de prevenció i detecció

• Tasques de recerca, docència i formació

L’accés al servei d’atenció precoç pot ser a través de dues vies:

• Contacte directe amb el CDIAP que presta el servei a la zona de residència
de la família.

• Indicació o derivació d’algun altre dispositiu assistencial d’atenció a la
infància, de manera majoritària l’escola bressol o l’escola i el centre
d’atenció primària.
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Servei de valoració i orientació de la discapacitat

El servei de valoració i orientació per a persones amb discapacitat té les següents
funcions:

• Oferir assessorament i orientació especialitzada.

• Emetre els dictàmens tècnic facultatius sobre el grau de discapacitat.

• Elaborar els informes relatius a la valoració de les diferents situacions
exigides per a l’accés a les prestacions destinades a les persones amb
discapacitat.

Consta de dos tipus de centres:

• Centres d’atenció a persones amb discapacitat (CAD)

• Centre per a l’autonomia personal Sírius

Els centres d’atenció a persones amb discapacitat (CAD) ofereixen serveis
d’informació i orientació a les persones amb discapacitat, a les seves famílies i
a la comunitat de professionals que ho requereixen. En aquests centres hi ha els
equips de valoració i orientació (EVO) formats per professionals de l’àmbit de la
medicina, la psicologia i el treball social.

Les funcions principals que desenvolupen els CAD es poden agrupar en tres blocs:

• Discapacitat:

– Valorar i establir el grau de discapacitat, que permet l’accés a a
les mesures establertes per garantir els drets de les persones amb
discapacitat.

– Establir el caràcter provisional o definitiu de la valoració.

– Efectuar la revisió del grau de discapacitat en cas d’agreujament,
millora o error en el diagnòstic.

– Informar de la necessitat d’una altra persona per les activitats essenci-
als de la vida diària.

– Determinar les dificultats de mobilitat vinculades a l’ús del transport
públic.

• Drets, serveis, prestacions i mesures:

– Informar, assessorar i orientar a les persones amb discapacitat i les
seves famílies en relació amb els drets, serveis, prestacions i mesures
d’acció positiva que estableix la normativa estatal i autonòmica.

– Elaborar els informes i dictàmens d’adequació d’accés als serveis i
prestacions especialitzades.

– Emetre els certificats adreçats a altres organismes per accedir a pres-
tacions o serveis.
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Vegeu a “Annexos” un
vídeo sobre els centres
Sírius de Catalunya i una
visita virtual que permet
visualitzar els diferents
productes de l’exposició
permanent.

– Efectuar la valoració laboral per emetre el certificat d’adequació i/o
suport adient.

• Coordinació:

– Realitzar actuacions de coordinació amb altres serveis socials bàsics i
especialitzats.

Les persones amb discapacitat que no poden accedir al sistema ordinari de
transport tenen el servei de transport adaptat, que dona resposta al grau de
necessitat de suport de les persones amb discapacitat. L’objectiu del transport
adaptat és doble:

• Facilitar l’accés als serveis socials d’atenció especialitzada.

• Garantir l’accés a aquells altres serveis que li permetin la seva integració.

Per beneficiar-se del servei transport adaptat, cal sol·licitar-ho als serveis socials
bàsics. En cas que la persona usuària sigui atesa en un servei social especialitzat,
el treballador o treballadora social del centre pot sol·licitar l’accés de l’usuari a
aquest servei.

Els centres per a l’autonomia personal Sírius ofereixen informació i orientació
personalitzada sobre productes de suport i recursos disponibles per promoure
l’autonomia personal, l’accessibilitat a l’entorn i la inclusió social de les persones
amb discapacitat i la gent gran.

Aquests centres estan dirigits a les persones amb discapacitat o dependència, els
seus familiars, les persones que en tenen cura, les entitats del sector, els col·lectius
professionals i els estudiants que s’hi relacionen, però també a les empreses
implicades en els productes de suport a la discapacitat.

Un centre per a l’autonomia personal Sírius disposa d’una exposició permanent
a l’abast de les persones interessades de productes de suport, solucions d’entorns
accessibles i productes per a la comunicació i l’accés a l’ordinador. En concret
s’organitza en tres unitats o àrees d’informació temàtica:

• Unitat de productes de suport

• Unitat d’accessibilitat

• Unitat de comunicació

Servei de valoració de la dependència

Per acreditar que la persona en situació de dependència ho és i establir en quin
grau, se segueix el següent procediment:

1. Sol·licitació de la dependència
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2. Valoració i resolució

3. Programa Individual d’Atenció (PIA)

Els tràmits relatius a la situació de dependència (vegeu figura 3.2) que es poden
dur a terme són:

• Sol·licitar la dependència.

• Sol·licitar la revisió del grau de dependència.

• Reclamar contra la resolució de dependència.

• Comunicar canvis de dades.

• Sol·licitar un trasllat d’expedient entre comunitats autònomes.

Figura 3.2. Tràmits referits a la situació de dependència

El procediment i la documentació per tramitar el reconeixement de la situació de
dependència es troben a: bit.ly/38zF6mg.

Les sol·licituds de reconeixent de la situació de dependència es valoren des
dels equips dels serveis de valoració de la dependència (SEVAD), que són els
encarregats d’emetre una proposta del grau de dependència d’acord amb els
barems establerts. Aquests equips estan formats per professionals dels àmbits de
la infermeria, la teràpia ocupacional, la fisioteràpia, el treball social, la psicologia
i la medicina.

La seva funció és:

• Estudiar la informació de les sol·licituds.

• Analitzar els informes de salut.

• Fer una entrevista personal a les persones sol·licitants.

• Elaborar l’informe de valoració.
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En l’informe de valoració es fa una proposta del grau de dependència. Posterior-
ment, el servei d’atenció a les persones emet la resolució on es dictamina el grau
de dependència i els serveis o les prestacions econòmiques que corresponen a la
persona sol·licitant.

El programa individual d’atenció (PIA) el realitzen els serveis socials públics.
S’hi estableixen les modalitats d’intervenció que es consideren més adequades a
les necessitats de la persona en situació de dependència, referida a les prestacions
que preveu la resolució pel seu grau. El PIA l’elaboren els professionals amb la
participació de la persona beneficiària i/o la família o les entitats tutelars que la
representin.

Un cop reconeguda la situació de dependència, el grau es pot revisar a petició de la
persona interessada, dels seus representants o per procediment d’ofici per part de
les administracions públiques competents, adjuntant un informe mèdic. Aquesta
revisió pot estar motivada per causes diverses:

• Millora de la situació de dependència

• Empitjorament de la situació de dependència

• Error de diagnòstic

• Error en l’aplicació del barem corresponent

Servei de la prevenció per a les persones en situació de dependència

El servei de la prevenció a persones en situació de dependència s’adreça, especí-
ficament, a persones grans i persones amb discapacitat, amb l’objectiu de prevenir
l’aparició o l’agreujament de malalties o discapacitats i de les seves conseqüències
en forma de seqüeles.

Les actuacions de prevenció es duen a terme de manera coordinada entre els
serveis socials i els serveis de salut, per promoure unes condicions de vida
saludables i, en cas que sigui necessari, programes de rehabilitació.

3.3.2 Serveis socials especialitzats per a diversos col·lectius en
situació de dependència

Les prestacions de serveis especialitzats són diverses per als diferents col·lectius
de persones amb dependència, discapacitat o malaltia mental. Alguns serveis
coincideixen entre col·lectius, malgrat es donen de manera separada per a cada
un i d’altres són exclusius per a col·lectius concrets (vegeu taula 3.1).



Atenció i suport psicosocial 96 Entrenament en habilitats socials i recursos

Taula 3.1. Serveis especialitzats per a col·lectius

Servei Gent gran Discapacitat
intel·lectual

Discapacitat
física

Discapacitat
sensorial

Malaltia mental

Centres residencials x x x x

Suport a l’autonomia a la pròpia llar x x x x

Llar amb suport x x x

Centres de dia x x x

Tutela x x x

Assistència personal x x

Ocupacional x x

Temps lliure x

Interpretació per a persones sordes x

Club social x

Prelaboral x

3.3.3 Serveis d’intervenció i recursos comuns, dirigides a cada
col·lectiu

Dins de les prestacions especialitzada dirigides a diferents col·lectius, n’hi ha que
tenen una estructura comuna per a més d’un col·lectiu. Aquests són els serveis de:

• Centres residencials

• Suport a l’autonomia a la pròpia llar

• Llar amb suport

• Centres de dia

• Tutela

• Assistència personal

• Centres ocupacionals

Servei de centres residencials

El servei de centres residencials va dirigit a col·lectius específics de manera
separada, ja que tenen capacitats i necessitats diferenciades. Hi ha centres
residencials per a persones:

• Grans dependents

• Amb discapacitat intel·lectual
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• Amb discapacitat física

• Amb malalties de salut mental

Els centres residencials són un entorn que substitueix la llar, de manera tem-
poral o permanent. En conseqüència, s’hi donen serveis i recursos destinats a
l’allotjament, la manutenció, l’acolliment, la convivència i el suport personal.
Inclouen diferents modalitats en funció de la intensitat de suport que requereixen
les persones usuàries.

Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar

El servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar està dirigit de manera diferenciada
a persones amb discapacitat de diferents tipus:

• Intel·lectual

• Física

• Sensorial

• Discapacitat derivada de malaltia mental

El servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar ofereix orientació i suport a
persones que viuen a la seva llar soles, amb parella o en convivència amb altres
persones, fins a quatre, i que tenen necessitats o carències que no poden satisfer
per si mateixes.

Servei de llar amb suport

Les llars amb suport són un recurs per a persones amb discapacitat de diferents
tipus:

• Intel·lectual

• Física

• Discapacitat derivada de malaltia mental

Les llars amb suport són habitatges on conviuen tres o quatre persones supervi-
sades per un equip professional que hi dona suport extern més o menys intens.
Suposen un servei intermedi entre els centres residència i la vida autònoma.
Acostumen a ser pisos integrats en una comunitat de propietaris per potenciar
l’autonomia personal i social i afavorir la integració a la vida comunitària.
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Servei de centre de dia

El servei de centre de dia està contemplat per oferir-se de manera especialitzada
als següents col·lectius de persones en situació de dependència:

• Gent gran

• Persones amb discapacitat intel·lectual

• Persones amb discapacitat física

El servei de centre de dia acull, de manera temporal o permanent, durant el
dia persones que tenen una manca total d’independència personal i necessiten
controls mèdics i periòdics i una atenció assistencial permanent. En els centres de
dia es té cura dels aspectes sanitaris i rehabilitadors dels usuaris i es persegueix
que assoleixin el màxim nivell d’autonomia personal i d’integració social dins de
les seves possibilitats. Són una alternativa a l’internament residencial.

Els centres de dia complementen l’atenció de l’entorn familiar i
proporcionen suport a les famílies i/o cuidadors no formals.

Servei de tutela

El servei de tutela està previst per a:

• Persones grans

• Persones amb discapacitat intel·lectual

• Persones amb discapacitat per malaltia mental

El servei de tutela té com a objectiu garantir una protecció integral de les persones
incapacitades judicialment, tant pel que fa a la persona com al seu patrimoni.

Servei d’assistència personal

El servei d’assistència personal és un servei dirigit a persones amb discapacitat
física i sensorial.

L’objectiu del servei d’assistència personal és proporcionar el suport personal
necessari per superar les limitacions funcionals de les persones en situació de
dependència causades per una discapacitat física o sensorial.

Es preveuen dos tipus de serveis d’assistència personal de suport:

• Col·laboració en l’acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o
formatives

• Col·laboració en la en la vida autònoma i la inclusió i comunitària
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Servei de centres ocupacionals

Els serveis de centres ocupacionals estan dirigits a dos col·lectius: persones amb
discapacitat intel·lectual i física.

Els centres ocupacionals acullen durant el dia persones en edat laboral amb
discapacitat intel·lectual i físiques, amb l’objectiu de capacitar-les perquè aconse-
gueixin el màxim d’integració social a través de l’ocupació activa.

Els centre ocupacionals ofereixen:

• Acolliment diürn i convivència (manutenció, higiene personal, activitats
grupals de relació, descans, lleure, etc.)

• Programes individuals amb diversos nivells d’atenció en funció dels dife-
rents graus de discapacitat:

– Mesures rehabilitadores i habilitadores

– Teràpia ocupacional i de manteniment

– Ajustament personal

– Activitats formatives i prelaborals

– Servei ocupacional d’inserció

Els centres ocupacionals poden ser de dos tipus:

• Servei de teràpia ocupacional (STO)

• Servei ocupacional d’inserció (SOI)

El servei de teràpia ocupacional (STO) és l’opció per a les persones que no
poden incorporar-se al sistema de treball ordinari ja que no poden assolir un nivell
suficient de productivitat. Ofereix dues modalitat: amb auxiliar i sense auxiliar.

Aquest servei té dues funcions principals:

• Ocupació terapèutica: són activitats orientades a assolir hàbits i habilitats
relacionades amb el treball i l’entorn laboral i impliquen activitats en què
l’usuari pot veure un resultat material i estar-ne satisfet.

• Ajustament personal i social: inclou activitats relacionades amb l’habilita-
ció personal i la millora de la relació amb l’entorn social.

El servei ocupacional d’inserció (SOI) és una possibilitat per a les persones
que, tot i tenir aptituds laborals i productives, no es poden incorporar als centres
especials de treball per manca de formació laboral o per falta d’oferta de treball.
En aquest cas no tenen contracte laboral ni perceben cap salari. L’activitat que
es fa en els SOI persegueix mantenir i estimular les capacitats laborals mentre
s’espera l’oportunitat d’incorporar-se a una activitat remunerada.
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3.3.4 Serveis d’intervenció i recursos exclusius per a un determinat
col·lectiu

Hi ha col·lectius que gaudeixen d’alguns serveis específics:

• Persones amb discapacitat intel·lectual

– Servei de temps lliure

• Persones amb discapacitat sensorial

– Servei d’interpretació per a persones sordes

• Persona amb malaltia mental

– Servei de club social

– Servei prelaboral

Servei de temps lliure per a persona amb discapacitat intel·lectual

El servei de temps lliure consisteix en l’organització d’activitats d’oci per a per-
sones amb discapacitat intel·lectual, amb l’objectiu de fomentar-ne la integració
social.

Servei d’interpretació per a persones sordes

El servei d’interpretació per a persones sordes facilita l’accés del col·lectiu de
persones sordes a la informació i la comunicació en diferents àmbits de vida
quotidiana, així com la seva participació en esdeveniments comunitaris.

Servei de club social per a persona amb malalties mentals

El club social per a persones amb malaltia mental implica que s’organitzin
col·lectivament al voltant d’aficions compartides, establint uns objectius comuns
i unes normes de funcionament. Aquest club social compta amb el suport d’un
equip professional que dona un orientació rehabilitadora al recurs que persegueix,
entre d’altres coses:

• Creació i estímul de vincles relacionals

• Generació d’un sentiment de pertinença

• Lluita contra l’estigmatització social
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Servei prelaboral per persones amb malaltia mental

El servei prelaboral s’adreça a persones amb algun dels diagnòstics inclosos en la
definició dels trastorns mentals severs (TMS), que estan en situació d’estabilitat i
compensació en relació amb la seva malaltia. Aquest servei promou la integració
laboral de les persones amb malaltia mental mitjançant l’aprenentatge de les
habilitats socials i laborals bàsiques durant un període de temps determinat.

3.4 L’educació: servei públic inclusiu

L’educació és un servei públic que implica l’accés universal sense distinció de
cap tipus i en condicions d’igualtat d’oportunitat i amb garanties de continuïtat.
El sistema educatiu espanyol, desenvolupat a través de la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació (LOE) i, a Catalunya, a través de la Llei 12/2009, de 10
de juliol, d’educació (LEC), es defineix com a inclusiu, fet que suposa orientar
totes les actuacions que es duen a terme per acollir, incorporar i donar resposta a
la diversitat de l’alumnat.

L’educació bàsica s’estableix com a gratuïta i obligatòria de 6 als 16 anys,
prorrogable fins els 18 anys. Es preveu l’educació universal i gratuïta dels 3 als
6 anys i en dos tipus d’ensenyament postobligatori: els programes de formació i
inserció (PFI) i ensenyaments de formació professional de grau mitjà.

L’educació és un servei clau per a infants, adolescents i joves amb
discapacitat i amb trastorns de salut mental, sigui quin sigui el seu grau de
dependència. Es converteix en un recurs fonamental per a les seves famílies
que, de manera majoritària, desenvolupen la tasca de cuidadors no formals.

El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu desplega la inclusió entenent que tot l’alumnat és
diferent i ha de ser atès des d’aquesta diversitat. El decret preveu l’escolarització
de tot l’alumnat en escoles ordinàries, i queda restringida l’escolarització en
escoles d’educació especial en casos molt concrets.

S’estableix el reconeixement d’alumnat que requereix una especial atenció: alum-
nes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Aquest alumnat
inclou, entre d’altres, alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), és a
dir, necessitats associades a:

• Discapacitats:

– Físiques
– Intel·lectuals
– Sensorials

• Trastorns:
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– Trastorn de l’espectre autista (TEA)

– Trastorns greus de conducta

– Trastorns de salut mental

• Malalties degeneratives greus i minoritàries

El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu preveu tres tipus de mesures i suports per atendre
l’alumnat:

• Universals

• Addicionals

• Intensives

3.4.1 Mesures universals

Les mesures universals permeten flexibilitzar el context d’aprenentatge i propor-
cionen a tot l’alumnat estratègies per facilitar l’accés i el progrés en l’aprenentatge,
la socialització i la participació. Garanteixen l’aprenentatge significatiu i la
convivència, generant benestar i compromís per part de tota la comunitat educativa.
Aquestes mesures les apliquen tots els professionals del centre educatiu.

3.4.2 Mesures addicionals

Les mesures addicionals d’atenció educativa són actuacions que permeten ajustar
la resposta pedagògica de forma flexible i temporal, focalitzant la intervenció
educativa en aquells aspectes del procés d’aprenentatge i desenvolupament que
poden comprometre l’avenç personal i escolar d’alguns alumnes. Són respon-
sabilitat dels docents i el personal d’atenció educativa i estan orientades pels
mestres d’educació especial, els mestres d’audició i llenguatge, els professionals
d’orientació educativa i els tutors de l’aula d’acollida.

Les mesures addicionals es preveuen, entre d’altres, per a l’alumnat del tipus:

• Alumnat amb necessitats educatives especials.

• Temporalment, alumnat que necessita un recurs que doni resposta a deter-
minades condicions de salut.

Les mesures i els suports addicionals que es preveuen, en col·laboració amb
altres departaments, són les unitats per atendre joves de l’educació secundària
obligatòria en els hospitals de dia per a adolescents (HDA).
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Els EAP són equips
d’assessorament i
orientació psicopedagògica
que donen suport al
professorat i als centres
educatius en la resposta a
la diversitat de l’alumnat i en
relació amb els alumnes
que presenten necessitats
educatives especials així
com a les seves famílies.

Unitats de l’hospital de dia per a adolescents

L’hospital de dia per a adolescents (HDA) és una unitat assistencial d’hospitalitza-
ció parcial que engloba diversos recursos terapèutics per atendre adolescents de 12
a 18 anys amb trastorns psíquics, psiquiàtrics o relacionals. Aquest servei se situa
entre l’atenció ambulatòria, el centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) i
l’hospitalització total.

Aquesta assistència, integrada a la comunitat, permet a l’adolescent mantenir les
seves relacions i els vincles familiars i socials amb la intenció de facilitar l’evolució
del jove en l’àmbit emocional i cognitiu.

Els hospitals de dia per a adolescents compten amb aules educatives per garantir
l’atenció integral als joves i la continuïtat del seu procés formatiu.

3.4.3 Mesures intensives

Les mesures intensives d’atenció educativa són actuacions extraordinàries que
permeten ajustar la resposta educativa de forma transversal, amb una freqüència
regular i sense límit temporal. Les duen a terme docents i personal d’atenció edu-
cativa, i en particular mestres d’educació especial, mestres d’audició i llenguatge,
professionals d’orientació educativa i professionals de suport educatiu.

Sempre que s’adoptin mesures i suports intensius cal elaborar un pla de suport
individualitzat (PI) i s’ha de perseguir la màxima participació d’aquest alumnat a
les accions educatives del centre i l’aula, facilitant als docents estratègies d’atenció
a aquests alumnes afegides a les mesures universals i addicionals.

Pla de suport individualitzat

El pla de suport individualitzat (PI) és un document que recull les valoracions i la presa de
decisions dels equips docents, amb la participació de la família i de l’alumne/a, sobre la
planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars de
determinats alumnes en tots els contextos en què es desenvolupa el projecte educatiu.

Els alumnes que requereixen mesures i suports intensius els determina l’informe
de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP). Aquestes mesures
es preveuen, entre d’altres, per a alumnat amb necessitats educatives especials
(NEE).

En el període de l’ensenyament bàsic hi ha quatre tipus de mesures:

• Suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI)

• Suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL)

• Programes de l’aula integral de suport (AIS)

• Com a mesura excepcional, escoles d’educació especial (EEE)

Més enllà de l’escolarització obligatòria, hi ha una mesura:
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• Itineraris formatius específics (IFE)

Suport intensiu a l’escola inclusiva

El suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI) són dotacions extraordinàries de pro-
fessionals que s’incorporen a les plantilles dels centres educatius i contribueixen
a l’escolarització dins dels centres ordinaris i en la comunitat on viuen d’alumnes
amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives
tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa.

Aquest alumnat requereix, al llarg de tota la seva escolarització, mesures i suports
intensius per poder-se relacionar, participar i aprendre en entorns ordinaris del
centre i de la comunitat on viu.

Suport intensiu a l’audició i el llenguatge

El suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL) contribueix a l’escolarització
en els centres ordinaris de l’alumnat amb discapacitat auditiva severa i pregona
que requereix un equipament singular i una especialització professional. Aquest
suport es du a terme conjuntament amb els professionals del centre de recursos
educatius per a deficients auditius (CREDA).

Aula integral de suport

Els programes d’aula integral de suport (AIS) són un recurs educatiu i terapèutic
que atén de forma temporal, integral i intensiva l’alumnat de l’ensenyament
obligatori que presenta necessitats educatives especials associades a trastorns
mentals greus o trastorns greus de conducta. La incorporació a l’AIS es fa quan
hi ha un informe de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP)
on s’identifiquen les necessitats educatives especials i un informe clínic del centre
de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ).

Escoles d’educació especial

El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu converteix l’escolarització en escoles d’educació
especial (EEE) en una mesura excepcional en casos d’alumnes amb discapacitats
greus o severes que necessiten una elevada intensitat de suport educatiu i mesures
curriculars, metodològiques, organitzatives i psicopedagògiques altament indivi-
dualitzades, previ informe de l’EAP i amb l’acceptació del pare, la mare o el tutor
legal.

Els alumnes amb necessitats educatives especials poden accedir de manera simul-
tània, a través d’un dictamen d’escolarització, a recursos i serveis que pertanyen
a dos centres educatius diferents: l’escola ordinària i l’escola d’educació especial.
És la modalitat de l’escolarització compartida: amb aquesta mesura es perse-
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gueix garantir la socialització amb els iguals i l’atenció especialitzada, prioritzant
la inclusió progressiva d’aquests alumnes al centre ordinari.

Ensenyaments postobligatoris

Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals adreçats
a alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant l’any natural que inicien l’itinerari) amb
necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o
moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional
ordinària.

Centres externs de suport a l’alumnat amb NEE

Els centres i professionals que, a banda dels del centre educatiu i de l’EAP,
donen suport a les mesures intensives per a l’alumnat amb necessitats educatives
especials són:

• Centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR)

• Atenció directa de professionals de suport dels centres de recursos educatius
per a deficients auditius (CREDA)

• Atenció directa dels professionals de suport dels centres de recursos educa-
tius per a deficients visuals (CREDV)

3.5 Recursos específics per a cuidadors no professionals

Des de la Generalitat de Catalunya (en concret, des del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies) es promouen diverses actuacions d’atenció, orientació i
assessorament adreçades a donar suport físic, emocional i formatiu a les persones
cuidadores no professionals o no formals.

L’objectiu és que la persona cuidadora pugui proporcionar a la persona en situació
de dependència una atenció de qualitat. Es preveu un servei dels professionals
especialitzats per donar suport als familiars cuidadors i altres persones cuidadores
no professionals a través de l’assessorament i la formació.

Hi ha tres actuacions dirigides a oferir recursos i suports als cuidadors no formals:

• Ajuts econòmics

• Formació

• Temps de descans
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3.5.1 Ajuts econòmics

L’administració, a partir de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal
i d’atenció a les persones en situació de dependència preveu una prestació
econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport a cuidadors. Aquesta
prestació està prevista per a persones amb grau de dependència reconegut ateses
en el seu entorn familiar per un cuidador familiar. S’hi inclou el pla individual
d’atenció (PIA) de la persona dependent amb l’acord del professional de referència
dels serveis socials bàsics corresponents. En el cas d’aquest ajut, la persona
cuidadora no professional ha de ser un familiar fins a tercer grau de parentiu i
ha de conviure amb la persona en situació de dependència.

Les condicions que ha d’acomplir la persona cuidadora no professional per
assumir la condició de cuidador i rebre la prestació econòmica són:

• Ser el cònjuge o un familiar per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al
tercer grau de parentiu.

• Haver atès la persona en situació de dependència almenys durant un període
previ d’un any i en el moment de la signatura de l’acord PIA acreditar que
conviu amb la persona en situació de dependència.

• Assumir formalment els compromisos corresponents a l’atenció i la cura
de la persona en situació de dependència. Ser capaç de desenvolupar-los
adequadament, per això no pot tenir cap grau de dependència.

L’Administració també preveu reconèixer, de manera excepcional, com a cuidado-
ra una persona de l’entorn de la persona en situació de dependència que:

• no tingui el parentiu assenyalat anteriorment i/o

• no convisqui en el domicili de la persona en situació de dependència.

Aquestes circumstàncies es poden donar en el cas de residir en un mateix
municipi o en un altre de proper, en una zona sense els recursos necessaris o
amb circumstàncies geogràfiques que impedeixen o dificulten altres modalitats
d’atenció, com és el cas d’entorns rurals, és a dir, municipis que tenen una població
inferior a 2.000 habitants.

3.5.2 Formació

Des de l’Administració es preveu la possibilitat que la persona cuidadora no
professional participi en programes d’informació i orientació, programes de
formació i de descans, actuacions que s’aconsellen per poder rebre la prestació
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econòmica per a la cura de l’entorn familiar i l’ajuda a persones cuidadores no
professionals.

L’objectiu de la formació per a la persona cuidadora és doble i està orientada tant a
la persona en situació de dependència com al propi cuidador. En concret, suposa:

• Responsabilitat tècnica: proporcionar les habilitats necessàries per promou-
re la qualitat de vida de la persona en situació de dependència.

• Autocura: facilitar eines que permetin viure de manera positiva i satisfactò-
ria l’experiència de cura.

Els objectius més específics de la formació són:

• Informació i orientació:

– Conèixer els recursos existents a la comunitat.

• Tècnics:

– Adquirir coneixements pràctics per efectuar la cura.

• Interacció:

– Donar eines per millorar la comunicació entre la persona cuidadora i
la persona atesa.

– Ajudar a resoldre problemes concrets i situacions difícils que es
presenten en les activitats de la vida diària.

– Crear un espai de reflexió i, si escau, d’ajuda mútua.

Hi ha diverses institucions que ofereixen formació a cuidadors i cuidadores des de
diferents àmbits:

• Salut (centres d’atenció primària, centres sociosanitaris)

• Associacions d’usuaris, d’afectats per malalties concretes i de familiars dels
afectats

• Universitats

• Fundacions privades

• Administracions locals

Les actuacions es desenvolupen tant a nivell individual com grupal i en diversos
formats: cursos presencials, cursos semipresencials, material gràfic, tallers, con-
ferències, col·loquis, etc.

La formació adrçada a les famílies en les últimes dècades ha experimentat un
creixement enorme. Ha implicat programes promoguts per les administracions
públiques amb una clara funció preventiva per donar suport a la tasca de les
famílies (Vila, 2008). Per desenvolupar aquests programes s’utilitzen bàsicament
tres formats:



Atenció i suport psicosocial 108 Entrenament en habilitats socials i recursos

Vegeu a “Annexos” una
experiència del Programa

Cuidador Expert.

• Conferències i/o xerrades

• Situacions de vida quotidiana

• Tallers

Les conferències suposen un expert que transmet informació i atorga als familiars
el paper de receptors, entenent que la transferiran a situacions de vida quotidiana,
és a dir, la transformaran en actuacions.

En les situacions de trobada o intercanvi es treballen diversos continguts a
partir de situacions de vida quotidiana que permeten als familiars, des del primer
moment, donar sentit al coneixement expert i reflexionar sobre les implicacions
pràctiques. És el que anomenem aprenentatge situat. A partir de les situacions
vivencials, s’aborda l’àmbit conceptual i es desprenen actuacions a mantenir,
modificar, eliminar, etc.

Els tallers permeten el desenvolupament d’habilitats específiques a través del
modelatge i la participació activa dels familiars. Aquests cursos permeten abordar
continguts procedimentals.

Algunes d’aquestes accions o activitats són:

• Formació adaptada a les necessitats del cuidador i la cuidadora i/o a
l’especificitat de la persona en situació de dependència i al seu entorn

• Formació en habilitats instrumentals

• Formació en l’ús de les noves tecnologies i espais virtuals d’intercanvi i
diàleg

• Edició de materials de suport escrits, gràfics i en imatge

• Informació i assessorament sobre recursos, prestacions i serveis públics i
privats

Un projecte rellevant en la formació de cuidadors és el Programa Cuidador
Expert, que promou l’aprenentatge entre iguals a partir d’un cuidador no formal
que actua com a expert davant d’altres cuidadors.

3.5.3 Temps de descans

El programa Respir és un programa de suport adreçat a les famílies cuidadores
que tenen al seu càrrec una persona en situació de dependència. Aquest programa
ofereix estades temporals en règim residencial a les persones en situació de
dependència. La finalitat dels programes de descans per a cuidadors és millorar
la seva qualitat de vida, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta
a determinades situacions familiars imprevistes.
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Les famílies interessades s’han d’adreçar als serveis bàsics d’atenció social
(SBAS) dels ajuntaments, per informar-se del procediment, les condicions d’accés
i tràmits, si escau, de la sol·licitud d’ingrés. Les estades s’assignen en funció de
la valoració tècnica de les sol·licituds i de la disponibilitat de plaça.

3.5.4 Orientació als cuidadors no formals

Per poder informar i orientar els cuidadors no formals és clau que el professional
que atén les persones en situació de dependència en diferents serveis i recursos
conegui l’organització dels serveis socials i desenvolupi l’escolta activa i la
capacitat empàtica amb els usuaris i els seus familiars i/o cuidadors.

L’escolta activa suposa estar disposat a escoltar el que la persona cuidadora vol
explicar i demanar, sense prejutjar-la ni intervenir-hi. És a dir, l’escolta activa
permet situar el focus en la persona que comunica i persegueix la comprensió del
que diu, la qual cosa porta lligada la capacitat empàtica, és a dir, posar-se en el
lloc de l’altre i actuar en conseqüència oferint ajut.

És fonamental que, un cop detectada la necessitat i la demanda per part de la
persona cuidadora no formal, es derivi cap als canals existents d’informació i
orientació. De manera prioritària, al servei bàsic d’atenció social del municipi o
del consell comarcal, perquè pugui trobar les eines que li ofereix l’Administració,
garantint al mateix temps la recepció d’una informació veraç, precisa i rigorosa.

El servei bàsic d’atenció social agrupa les actuacions professionals dirigides a
atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones,
famílies i grups. Per als cuidadors no formals tenen especial rellevància les
funcions següents:

• Oferir informació, orientació, assessorament, detecció, prevenció i tracta-
ment social i educatiu.

• Elaborar propostes d’atenció a les persones i cooperar amb els altres serveis
de la xarxa de benestar.

• Conèixer recursos i prestacions socials existents i informar i ajudar en la
gestió dels tràmits.

3.6 Tercer sector

El tercer sector es refereix al conjunt d’entitats privades sense ànim de lucre,
mutualistes o prestadores de serveis, que treballen per la inclusió i la cohesió
social, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat. A
Catalunya hi ha més de 7.500 entitats que donen servei a més d’un milió de
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persones. Aquest sector genera més 100.000 llocs de treball i incorpora unes
250.000 persones voluntàries.

El Departament de Treball, Afers socials i Famílies dona suport al tercer sector a
través d’un pla específic, que busca sumar esforços i enfortir la relació per millorar
els serveis socials gràcies a l’experiència i la importància de les entitats de la
societat civil.

La Taula del Tercer Sector és una entitat declarada d’utilitat pública i representa
el conjunt de les entitats socials catalanes. S’hi agrupen 33 federacions i grans
organitzacions del tercer sector social de Catalunya, les quals representen i
aglutinen en conjunt més de 3.000 entitats socials no lucratives.


