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1. Horari dels usuaris. 

L'horari d'atenció als usuaris de la residència és de 24 hores inclosos caps 

de setmana i festius. 

El servei romandrà obert durant les festes de Nadal, Setmana Santa i les 

vacances d'estiu.  

 

2. Horaris de Reunió de l'Equip Tècnic amb el personal d’atenció 

directa. 

2.1 Les reunions dels monitors/es de la Residència amb l'equip tècnic 

(directora Residència, psicòleg, treballador social, pedagoga i monitores 

referents) es realitzaran mensualment. 

Els objectius seran: 

 Valorar les activitats i programes que es porten a terme a la residència. 

 Participar en la confecció, avaluació i seguiment dels Programa d’Atenció 

Individual (PAI ). 

 Informar per part dels psicòlegs dels les línees terapèutiques, programes 

d’intervenció conductual i objectius a assolir amb els usuaris de la 

Residència. La coordinació amb la pedagoga serà setmanalment. 

 Informar per part dels treballadors socials de la situació familiar i motius 

d’ingrés dels nous usuaris a la Residència. 

 Analitzar els principals problemes de convivència que han sorgit a la 

Residència, discutir i posar en comú solucions i recerques. 

 Servir de base per l'entrevista de seguiment amb els pares o 

responsables dels usuaris. 

 Proposar xerrades formatives sobre temes que poden preocupar a tot 

l'equip de la llar-residència, com ara característiques dels diferents 

síndromes, trastorns de conducta,… 

 Per part de la Pedagoga programar i exposar els criteris de programació 

de les activitats de vacances. 

 Realitzar una acta de la reunió per informar a tothom dels acords. Tot el 

personal ha de signar l’acta com a justificant que ha estat llegida. 

2.2 Reunió general de Residència semestralment. 

  

3. Normes de Convivència. 



D'acord amb el reglament de règim intern s'estableixen unes normes 

mínimes de convivència: 

 Comportament que permeti la convivència amb altres persones. 

 Complir els horaris. 

 Ajudar a la llar en totes aquelles tasques que sigui possible. 

 Tenir un comportament que no comporti perill per ell mateix i per la 

resta de nois. 

 

 

4. ACTIVITATS 

 

 

4.1. AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL: 

Són les activitats que es realitzen durant les hores d’estada a l’habitatge i 

aprofitant el funcionament normal del dia a dia i a més les activitats 

específiques d’estimulació, les quals disposen d’unes programacions 

específiques per a cada una, atenent a les particularitats del grup i de cada 

persona que el conforma. 

 

En quant a les activitats de la vida diària:  

Objectiu general: Mantenir les competències individuals per tal 

desenvolupar-se el més autònomament possible en tots els àmbits de la 

seva vida. I donar-li, en l’àmbit que requereixi, el suport necessari per 

mantenir dita autonomia i alentir al màxim el deteriorament tan cognitiu 

com físic de la persona. Per això, classifiquem les activitats en 4 grans 

blocs: 

 - AUTONOMIA A LA LLAR. 

 - AUTONOMIA PERSONAL. 

 - AUTONOMIA I PARTICIPACIÓ EN LA COMUNITAT. 

 - PROMOCIÓ DEL LLEURE. 

 

Classificació de les activitats: 

BLOCS: OBJECTIU ACTIVITATS 

AUTONOMIA A Promoure hàbits - Parar i desparar la taula: Es 



LA LLAR. d’autonomia a la llar 

amb la finalitat 

d’aprofitar les 

competències de 

cada persona. 

 

 

realitza cada dia abans i 

després de dinar i/o sopar. 

La finalitat d’aquesta 

activitat és la d’implicar als 

usuaris en la realització 

correcta d’aquestes 

tasques, col·laborant així 

amb les tasques 

domèstiques del centre i 

afavorint la seva autonomia 

personal també des 

d’aquesta vessant. 

- Suport a les tasques 

domèstiques: Per treballar 

aquest punt s’aprofiten els 

espais a on és necessari 

realitzar tasques 

domèstiques a l’habitatge, 

com ara ajudar a endreçar 

els espais de convivència, 

parar la taula, plegar roba/ 

llençols, ... 

- Taller de cuina: 

Realització de receptes 

senzilles adequades a les 

capacitats de participació 

dels usuaris. 

- Tenir cura dels espais de 

convivència: Intentar 

recollir les demandes de la 

persona vers els objectes 

personals i/o de lleure que 

pot disposar a la seva 

habitació. 



 

AUTONOMIA 

PERSONAL. 

Promoure, adquirir i 

acceptar hàbits 

higiènics i de salut 

per un major 

desenvolupament 

personal en la seva 

vida diària. Tot tenint 

en compte les 

competències i 

suports que necessita 

cadascú.  

Dins d’aquest punt és 

molt important 

promoure la intimitat 

com un dret (donant 

a conèixer i 

respectant els espais 

on la persona pot 

disposar d’intimitat: 

wc, habitació pròpia, 

etc). 

 

- Hàbits higiènics : l’objectiu 

és que els usuaris aprenguin 

a tenir iniciativa pròpia en el 

moment que toca realitzar 

algun hàbit higiènic, en el 

reconeixent dels utensilis de 

neteja personal i la utilització 

correcta d’aquests. 

- Desenvolupament d’habits 

de taula: Es treballen 

durant els àpats que es 

realitzen a la llar. Els 

monitors/es al menjador 

s'ocupen d'ensenyar hàbits 

de taula correctes, per 

afavorir la màxima 

autonomia possible per part 

del noi/a i la convivència en 

grup. També es fa el 

seguiment de la dieta 

recomanada pel dietista, 

així com de les quantitats, 

segons les necessitats de 

cada usuari. Per l’altra 

banda l’equip de 

rehabilitació valora i fa el 

seguiment de les 

adaptacions pertinents 

(antilliscants, vas amb 

anses, contrast 

plat/aliment, plat fons, etc) 

Si és dóna el cas, també 

s’inclou l’acceptació de la 



ingesta del menjar amb 

diferents textures com pot 

ser: tallat, tallat petit, 

triturat, necessitat 

d’espessant,... Sempre sota 

supervisió mèdica.  

- Programa de dutxa: 

L'objectiu d'aquest 

programa és  donar el 

recolzament necessari 

perquè els usuaris que 

tenen possibilitats, 

continuïn o millorin la rutina 

de dutxar-se  amb el mínim 

de suport i per iniciativa 

pròpia en el moment 

adequat, reconeixent els 

seus utensilis de neteja 

personal  i la utilització 

correcta d’aquests. També 

a gaudir del ben estar de 

sentir-se net i a gust amb 

un mateix. 

- Caminar: es realitzen 

sortides amb grups amb 

l’objectiu de fer exercici físic 

des d’un enfocament lúdic. 

Va dirigit a totes les 

persones que necessiten 

realitzar exercici, però tot i 

així s’intenta una màxima 

col·laboració, ja que és una 

activitat saludable per a 

tothom. És una promoció 



dels hàbits de salut sota 

supervisió mèdica.  

- Autodeterminació: Donar el 

suport necessari per a 

potenciar la capacitat 

d’actuar com agent causal 

principal en la pròpia vida i 

realitza eleccions i prendre 

decisions en la relació a la 

qualitat de vida d’un mateix, 

lliures d’influències o 

interferències externes 

innecessàries. 

- Educació per la salut: 

L’objectiu d’aquesta 

activitat és conèixer el 

propi cos i progressar en el 

coneixement  i l’adopció 

d’hàbits de salut i higiene 

personal. A partir dels 

coneixements previs de 

cada usuari s’adaptaran els 

conceptes que hauran 

d’adquirir. 

 

AUTONOMIA I 

PARTICIPACIÓ  

EN LA 

COMUNITAT. 

 

Promoure la 

integració a la 

societat tant per 

l’adquisició de pautes 

adients en llocs 

públics, com pel fet 

d’utilitzar i treure’n 

profit dels recursos 

que ens ofereix el 

o Ús dels recursos 

comunitaris i 

Educació Viària: són 

sortides fora de la 

Residència per 

descobrir les 

possibilitats que ens 

ofereix la ciutat on 

vivim, i també 



municipi. 

 

d’aquesta manera 

aconseguim el màxim 

d’autonomia en els 

desplaçaments per 

l’entorn. Serà 

bàsicament una 

activitat terapèutica 

encarada a afavorir 

les relacions socials i 

amb la comunitat 

(anar a la perruqueria, 

a comparar, fer 

encàrrecs, visites,...). 

Aquesta activitat serà 

realitzada per a cada 

persona segons les 

seves possibilitats i 

estat de salut. 

 

PROMOCIÓ 

DEL LLEURE. 

 

Oferir un ventall 

d’activitats de 

lleure segons els 

interessos de les 

persones ateses. 

Per tal de tenir 

una experiència 

normalitzadora en 

activitats 

integrades en la 

societat. 

 

o Lleure cap de 

setmana: Oferta 

d’activitats lúdiques 

que es realitzen els 

dissabtes i 

diumenges. 

o Lleure en períodes i 

dies festius: Són 

activitats que 

consisteixen en 

manualitats, habilitats 

cognitives, jocs 

motrius, sortides 

puntuals tenint en 



compte els seus 

interessos i 

programes de PCP. 

Cada període 

vacacional té la seva 

programació 

específica d’activitats. 

 

 

 

5. Criteris de participació. 

L'objectiu general és que cada usuari participi en aquelles activitats que 

siguin del seu interès i adients a les seves possibilitats de mobilitat i 

autonomia. La finalitat d’aquestes activitats és la de mantenir la seva 

autonomia i facilitar la normalització en tots els àmbits que hem diferenciat 

segons el bloc d’activitats. També han de proporcionar una utilitat en tots 

aquells aspectes que són necessaris per poder aconseguir benestar personal 

i qualitat de vida. Totes les activitats seran adequades a la seva edat 

cronològica  i es promourà la participació activa. 

 

Els criteris que guiaran la participació a les diferents activitats seran: 

- Que no existeixin contraindicacions mèdiques. 

- Que s’adeqüin a les característiques peculiars de cada usuari 

(viabilitat d’execució, interessos personals, utilitat per a la 

persona, aprofitament...) 

- Que la participació de l’usuari no impliqui una distorsió greu del 

funcionament de l’activitat. 

- En aquelles activitats que per la seva naturalesa suposin un cost 

addicional pels familiars, caldrà comptar amb l'autorització 

expressa d'aquests. En cas contrari es proporcionarà una 

alternativa  que no comporti cap despesa. 

 



Cada activitat segueix un criteri en quan a les persones que l’integren. Així, 

en activitats en les que el principal objectiu és el treball cooperatiu en grup i 

que requereix una participació activa de les persones. 

 

 

6. Sistemes de registre i avaluació 

Per tal de millorar les activitats que es troben en marxa dins de la 

Residència, i analitzar tots els problemes que comporten el col·lectiu 

d’usuaris, es realitza una avaluació que consisteix en un procés encaminat a 

determinar objectivament l’adequació, eficiència i impacte de totes les 

activitats a la llum dels objectius proposats amb la finalitat de proposar 

correccions o els ajustaments necessaris  de manera que contribueixin a la 

presa de decisions per establir modificacions en l’acció. 

Les eines i tècniques que s’utilitzen per la recollida de dades són: 

- Registres:       

- Registres d’anàlisi funcional de la conducta problema 

(comportament disruptiu, crides d’atenció, autoagressions, 

consum de tabac,...) 

- Registres de seguiment de les intervencions amb els usuaris. 

- Registres de problemàtiques físiques (crisis epilèptiques, 

absències, caigudes, anades del WC, pes, tensió arterial...) 

- Registres d’avaluació de seguiment dels usuaris en les diferents 

activitats d’ajustament personal i social: 

  -Registre d’avaluació de realització de tasques domèstiques 

  -Registre d’higiene personal 

  -Registre oci i lleure 

- Registre d’avaluació contínua d’aprofitament específic en cadascuna de les 

activitats. Així observem si hi ha un aprofitament, aprenentatge o 

deteriorament. Aquetes avaluacions comptaran amb una avaluació inicial 

(que serà l última que s’ha fet) i la final que la realitzarem al desembre de 

cada any. 

- Diariament, amb l’inici de la rutina de la tarda es fa una reunió 

assembleària amb totes les persones residents on decideixen quina activitat 

volen realitzar. A més també es faciliten espais de comunicació on es parlen 

diferents temes de convivència i organització del servei de Residència. En 



aquest espai poden aprofitar per explicar les seves disconformitats  i es 

poden trobar possibles solucions. 

- També setmanalment, es realitza una reunió amb l’equip tècnic 

d’habitatges i la pedagoga per avaluar el funcionament del servei (qui 

realitza les activitats, nivell de participació, organització d’horaris,...) i és 

aquí on s’intenta trobar les solucions per tal que el servei rutlli per part de 

tots. 

 

7. Annex:  PROGRAMA D'AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

 

7.1. Horaris de les Activitats d'Ajustament Personal i Social 

(veure pàgines següents) 

7.2. Programació d’Activitats d’Ajustament Personal i Social  

(veure pàgines següents) 

7.3. Full d’avaluació de les Activitats d’Ajustament Personal i Social 

(veure pàgines següents) 

7.3. Annex: Exemples de registres en ús. 

(veure pàgines següent) 

 

 

 

 

 

 



7.1. Horaris de les Activitats d'Ajustament Personal i Social 

   De dilluns a diumenge   APS 

DE 7.00 
A 10’00 

  - LLEVAR-SE. 
-HIGIENES: WCS, DUTXA, 
AFETIAT, VESTIR-SE. 
-EMORZAR 

 9’00h. Obertura 
Centre de Dia  
(veure horari 
específic: Annex 
__) 

 

  -ACTIVITATS DE SUPORT I SUPERVISIÓ EN EL VESTIR, EN LA HIGIENE PERSONAL. 
-ESMORZAR. 

DE 10.00 
A 12’30 
 

  - ACTIVITATS 
D’ESTIMULACIÓ (CENTRE 
DE DIA) 

  -ACTIVITATS D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA, MULTISENSORIAL, MOTRIU I DE LLEURE 
(Veure programació  activitats del Servei de dia) 
 

DE 12’30 
A 13’00 

  - HABITS HIGIÈNICS 
(RENTAR MANS, WC, ...) 
 

  -ACTIVITATS DE SUPORT I SUPERVISIÓ EN LA  
HIGIENE PERSONAL. 
. 

DE 13’00 
A 14’00 

  - DINAR 
 

  - SUPORT I SUPERVISIÓ EN ELS HÀBITS DE TAULA. 
(Veure programació  habits de taula) 
 

DE 14’00 
A 16’00 

  - DESCANS. 
- OCI I LLEURE 
 

  -FOMENTAR EL DESCANS COM UN HÀBIT DE SALUT. 
-PROMOURE ALTERNATIVES DE LLEURE QUE ACOMPAMYIN EL DECANS. 
(Veure programació  habits del descans) 
 

DE 16’00 
A 18’00 

  - ACTIVITATS 
D’ESTIMULACIÓ (CENTRE 
DE DIA) 

 18’00h. Tancament 
Centre de Dia  
 

  -ACTIVITATS D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA, MULTISENSORIAL, MOTRIU I DE LLEURE 
(Veure programació  activitats del Servei de dia) 
 

DE 18.00 
A 20.00 

  - HIGIENE PERSONAL . 
- TEMPS DE LLEURE I OCI. 

 
 
 

 -ACTIVITATS DE SUPORT SUPERVISIÓ EN LA HIGIENE PERSONAL . 
-SUPORT I MOTIVACIÓ EN EL TEMPS DE LLEURE I OCI. 

20.00 
21.00 

  -SOPAR   - SUPORT I SUPERVISIÓ EN ELS HÀBITS DE TAULA. 
(Veure programació  habits de taula) 
 

21.00 
21’30 

  -  TEMPS DE LLEURE I OCI 
- HIGIENE PERSONAL 
(RENTAR DENTS, POSAR 
PIJAMA, ...) 

  -ACTIVITATS DE SUPORT SUPERVISIÓ EN LA HIGIENE PERSONAL . 
-SUPORT I MOTIVACIÓ EN EL TEMPS DE LLEURE I OCI. 

DE 21’30 
A 22’00 

  ANAR A DORMIR   -VETLLAR PER A UNA BONA QUALITAT EN EL DESCANS. 



 

 

 

 



7.2 PROGRAMACIONS D’AJUSTAMENT 

PERSONAL I SOCIAL 

AUTONOMIA A LA LLAR. 

ACTIVITATS: 

 

Parar i desparar la taula: 

 

 Objectiu general:  

 

 Implicar les persones ateses en la colaboració per la realització de 

tasques de suport en els espais de convivència comuna i afavorir la seva 

autonomia personal. 

 

 Objectius específics: 

 

 Conèixer els estris que necessitem per parar la taula. 

 Conèixer la distribució de la posició correcta estris damunt de la taula. 

 Participar de forma activa en  aquesta tasca. 

 Realitzar de forma correcta aquesta tasca de parar la taula. 

 

 Metodologia: 

 

Les persones ateses realitzaran aquesta tasca en grups reduïts i  disposaran 

d’un calendari del dia que els hi toca fer-la.  

Per escollir les persones que la realitzaran es valora les habilitats de cadascú, i 

la predisposició per realitzar aquesta tasca. 

Es pararà la taula amb la supervisió d’un monitor d’atenció directa que donarà 

el suport verbal que es requereixi en cada moment. 

 Avaluació: 

Supervisió per part del monitor en diferents parts del procés. 



Es realitzarà una avaluació continua per tal d’anar valorant el procés evolutiu 

de la persona atesa i adequar la tasca al moment actual en que es troba la 

persona (deteriorament, ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suport a les tasques domèstiques: 

 

 Objectiu general:  

 

 Aprendre a realitzar tasques funcionals de la llar (separar la roba bruta, 

fer-se el llit, etc). 

 

 Objectius específics: 

 

 Reconèixer la roba bruta. 

 Para la taula. 

 Endreçar els objectes del seu espai de convivència (habitació). 

 

 Metodologia: 

Aquesta activitat es realitza a nivell individual, tenint en compte les 

competències i habilitats de cadascú. És important fomentar l’autonomia dins 

de les possibiltats de casa persona. 

 

 Avaluació: 

Supervisió per part del monitor en diferents parts del procés. 

Es realitzarà una avaluació continua per tal d’anar valorant el procés evolutiu 

de la persona atesa i adequar la tasca al moment actual en que es troba la 

persona (deteriorament, ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taller de cuina: 

 

 Objectiu general:  

 

 Fomentar el contacte amb les tasques culinaries com un aspectes més en 

l’autonomia a la llar a més de treballar l’estimulació sensorial a través dels 

aliments (gust, olfacte, colors,...). 

 

 Objectius específics: 

 

 Reconèixer els aliments que cuinarem. 

 Reconèixer els estris necessaris per elaborar la recepta. 

 Saber tallar. 

 Saber remenar. 

 Saber pelar. 

 Saber punxar. 

 Saber seguir les instruccions del monitor per elaborar la recepta. 

 Mostrar-se participatiu en l’activitat. 

 

 Metodologia: 

 

Aquesta activitat es planteja com un taller lúdic per elaborar els postres durant 

el cap de setmana. 

Els grups són totalment heterogenis per tant s’haurà d’adaptar el procés 

d’elaboració a les capacitats de cadascú, per exemple el que sap utilitzar el 

gabinet: tallarà, etc.  

Per altra banda, potenciarem tots els aspectes sensorials que estiguin a l’abast 

dels aliments que utilitzarem, olorarem, direm els colors, tastàrem els aliments, 

etc. i també fomentarem un entorn de diàleg i participació, dient els noms dels 

aliments, els estris que utilitzem, si ens agraden, etc. 

També es tindrà en compte a l’hora d’escollir les receptes, promoure una 

alimentació saludable i respectar les dietes establertes per a cada persona (per 

exemple: sense sucre si es dona el cas). 



 Avaluació: 

Supervisió per part del monitor en diferents parts del procés. 

Es realitzarà una avaluació continua per tal d’anar valorant el procés evolutiu 

de la persona atesa i adequar la tasca al moment actual en que es troba la 

persona (deteriorament, ). 

Totes les activitats de cap de setmana tenen un full d’avaluació per part dels 

monitors encarregats d’executar-la, amb la revisió d’aquestes avaluacions 

s’adapten les activitats per garantir-ne una millor execució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tenir cura del propi espai de convivència: 

 

 Objectiu general:  

 

 Implicar a la persona en la cura, decoració, distribució etc de la seva 

habitació per tal que identifiqui aquell espai com a seu, personal i íntim. 

Creant un ambient confortable i acollidor. 

 

 Objectius específics: 

 

 Fer peticions de quines coses vol tenir a la seva habitació. 

 Utilitzar la seva habitació com un espai per realitzar activitats en solitari 

(escoltar música, mirar la TV., descansar, etc) i també per tenir 

intimitat). 

 En cas de compartir habitació respectar les pertinences del company. 

 

 Metodologia: 

Es fa a partir d’un treball totalment individualitzat, que es realitza sobretot en els 

períodes d’adaptació de la persona a la Llar_Residència. 

Tot i que, fomentem aquesta personalització de l’ambient de forma continuada i 

promovem la autodeterminació ja que és la mateixa persona la que decideix 

què hi vol tenir i on. 

 

 Avaluació: 

Supervisió per part del monitor en diferents parts del procés. 

Es realitzarà una avaluació continua per tal d’anar valorant el procés evolutiu 

de la persona atesa i adequar la tasca al moment actual en que es troba la 

persona (deteriorament, ) 

 

 

 

 

 



AUTONOMIA PERSONAL. 

ACTIVITATS: 

 

Hàbits higiènics: 

 

 Objectiu general:  

 

 Aprendre a tenir iniciativa pròpia en el moment que toca realitzar un hàbit 

higiènic (rentat de dents, mans , dutxa, afaitat, etc.) i a la vegada 

reconèixer els utensilis de neteja personal i la utilització d’aquests. 

 

 Objectius específics: 

 

 Saber quan ha de realitzar els hàbits higiènics. 

 Saber dutxar-se. 

 Saber rentar-se les dents. 

 Saber rentar-se la cara i les mans. 

 Demanar quan cal afaitar-se o depilar-se. 

 Demanar quan cal perruqueria. 

 Saber vestir-se. 

 Saber desvestir-se 

 Escollir la roba adequada segons el temps i l’estació en que ens trobem. 

 Tenir cura de tenir una bona imatge (anar ben polit, complements, etc) 

 

 Metodologia: 

 

Aquesta activitat és totalment individualitzada i serà el monitor d’atenció directa 

la persona de supervisar i fer el seguiment de tots els processos. Així com 

també el responsable de donar el suport adequat per tal que el resultat sigui 

òptim. 

El monitor haurà de comunicar totes aquelles observacions on es detecti 

quelcom diferent a l’evolució habitual de la persona així com també 

complimentar tots els registres relacionats. 



 

 Avaluació: 

Supervisió per part del monitor en diferents parts del procés. 

Es realitzarà una avaluació continua per tal d’anar valorant el procés evolutiu 

de la persona atesa i adequar la tasca al moment actual en que es troba la 

persona (deteriorament, ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desenvolupament dels hàbits de taula: 

 

 Objectiu general:  

 

 Afavorir la màxima autonomia possible de la persona atesa així com 

també la convivència amb grup. I garantir per part dels cuidadors una 

bona supervisió i suport en aquests hàbits de taula. 

 

 Objectius específics: 

 

 Utilitzar la cullera. 

 Utilitzar la forquilla. 

 Utilitzar el gabinet. 

 Ser autònom utilitzant alguna adaptació que substitueixi els coberts. 

 Beure un vas d’aigua a cada menjada. 

 Beure de forma autònoma. 

 Beure de forma autònoma utilitzant una adaptació per aquesta acció. 

 Utilitzar el tovalló. 

 Seure correctament a la taula. 

 Mantenir el menjar i les restes de menjar dins el plat. 

 Manifestar quan un aliment no agrada o no en vol. 

 Tenir conductes socialment acceptables a taula (no cridar, no eructar, etc) 

 Menjar sol. 

 

 Metodologia: 

 

Aquesta activitat és totalment individualitzada i serà el monitor d’atenció directa 

la persona de supervisar i fer el seguiment de tots els processos. Així com 

també el responsable de donar el suport adequat per tal que el resultat sigui 

òptim. 

El monitor haurà de comunicar totes aquelles observacions on es detecti 

quelcom diferent a l’evolució habitual de la persona així com també 

complimentar tots els registres relacionats. 



Cal tenir molta cura en la masticació  i deglució dels aliments en les persones 

ateses, per tal que és puguin prendre les mesures correctores necessàries en 

el cas que es detectes alguna dificultat en aquests processos (menjar tallat, 

indicacions per part del monitor, menjar triturat, etc). 

 

 Avaluació: 

Supervisió per part del monitor en diferents parts del procés. 

Es realitzarà una avaluació continua per tal d’anar valorant el procés evolutiu 

de la persona atesa i adequar la tasca al moment actual en que es troba la 

persona (deteriorament, ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caminar: 

 

 Objectiu general:  

 

 Promocionar l’activitat de caminar com un hàbit saludable. 

 

 Objectius específics: 

 

 Conèixer la necessitat de practicar aquesta activitat (sobrepés, circulació, 

sedentarisme,...). 

 Participar activament de l’activitat. 

 Seguir el ritme del grup. 

 Respectar les normes de circulació dels vianants. 

 

 Metodologia: 

 

Aquesta activitat  és realitza sota supervisió mèdica. L’equip mèdic valora qui 

pot participar-hi, la freqüència en que ha de realitzar l’activitat, la distància a 

recórrer i el ritme del grup. 

 

 Avaluació: 

Supervisió per part del monitor en diferents parts del procés. 

Es realitzarà una avaluació continua per tal d’anar valorant el procés evolutiu 

de la persona atesa i adequar la tasca al moment actual en que es troba la 

persona (estat de salut, ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autodeterminació: 

 

 Objectiu general:  

 

 Potenciar la capacitat d’actuar. Realitzar eleccions i prendre decisions en 

relació a la qualitat de vida d’un mateix acceptant les conseqüències 

d’aquestes. 

 

 Objectius específics: 

 

 Saber realitzar eleccions. 

 Prendre decisions en la relació a la qualitat de vida d’un mateix, lliures 

d’influències o interferències externes innecessàries. 

 Ser conseqüent amb les decisions preses. 

 Es mostra segur de les decisions que pren. 

 

 Metodologia: 

 

Un cop a la setmana es realitza reunió amb tots els usuaris, aquesta ens 

serveix per organitzar les activitats dels dies festius, i també per resoldre 

aquells dubtes que ells poden tenir. 

A més a més, ells poden aportar idees de possibles activitats que tinguin ganes 

de realitzar, i es valora positivament el poder-les dur a terme. 

Destaquem com a treball molt important l’objectiu de cada persona en PCP. 

Aquest treball el dirigeix la psicòloga amb els monitors d’atenció directa i la 

persona atesa. 

 

 Avaluació: 

Es realitzarà un avaluació contínua entre la psicòloga i els monitors d’atenció 

directa, per tal que el procés s’estigui fent amb les pautes i els recursos 

correctes. 

 

 



Educació per la salut: 

 

 Objectiu general:  

 

 Conèixer el propi cos i progressar en el coneixement i l’adopció d’hàbits 

de salut i higiene personal . 

 

 Objectius específics: 

 

 Reconèixer alguna anomalia en el nostre estat de salut i manifestar-ho 

(mal de cap, restrenyiment, fatiga, dolor,...) 

 Localitzar el dolor. 

 Acceptar les indicacions mèdiques (cures, controls, dietes,...). 

 Acceptar modificacions ens les rutines i hàbits establerts per a millor 

qualitat de vida (adaptacions, mobilitzacions amb grua, menjar tallat, etc). 

 

 Metodologia: 

 

L’equip mèdic és qui promourà tots aquests hàbits saludables. La proximitat 

d’aquest equip vers les persones ateses és diària per tant aquest contacte 

facilita la comunicació entre ambdues parts i permet realitzar un treball 

educatiu, i a la vegada preventiu.  

 

 Avaluació: 

Supervisió individualitzada de l’equip mèdic vers el pacient i adaptar les 

estratègies d’actuació per tal que les pautes de salut es portin a terme i 

s’acceptin per la persona atesa. 

Supervisió per part del monitor en diferents parts del procés. 

Es realitzarà una avaluació continua per tal d’anar valorant el procés evolutiu 

de la persona atesa i adequar la tasca al moment actual en que es troba la 

persona (estat de salut, ) 

 



AUTONOMIA I PARTICIPACIÓ EN LA 

COMUNITAT. 

ACTIVITATS: 

 

Ús dels recursos comunitaris i Educació Viària: 

 

 Objectiu general:  

 

 Descobrir i gaudir de les possibilitats que ens ofereix la ciutat on vivim. 

 

 Objectius específics: 

 

 Saber gaudir de la comunitat en les estones de lleure. 

 Saber quin recurs de la comunitat hem d’utilitzar en funció de la necessitat 

que tenim (anar al metge, anar a comprar el diari, anar a la perruqueria, 

etc). 

 Saber comportar-se adequadament a cada lloc segons el moment. 

 Seguir les indicacions de la monitora, si és el cas. 

 Metodologia: 

Segons el grau d’autonomia de cada persona i els permisos mèdics per sortir o 

no es promouran unes activitats o bé unes altres.  

Per les persones que necessiten anar acompanyades es programaran diferents 

sortides a nivell individual o en petit grup per donar a gaudir i utilitzar dits 

recursos (anar al mercat, al cap, cafeteries, etc). També es participa de les 

activitats que organitza el municipi per als seus habitants, per exemple la festa i 

el dinar de la gent gran. 

 Avaluació: 

Observació i supervisió per part del monitor d’atenció directa.  

Revisió del full d’avaluació continua . 

Sempre es té en compte l’estat global de la persona per poder realitzar aquestes 

activitats sol (estat físic, de salut, conductual, ...). 

 



PROMOCIÓ DEL LLEURE 

ACTIVITATS: 

 

Lleure de cap de setmana i en períodes de vacances i festius: 

 

 Objectiu general:  

 

 Oferir un ventall d’activitats de lleure segons els interessos i estat de salut 

de les persones ateses. 

 

 Objectius específics: 

 

 Proposar i assabentar-se de l’agenda d’activitats que ens ofereix la 

comarca (festes majors, etc). 

 Participar activament en la proposta d’interessos a l’hora de pensar 

activitats. 

 Participar de les activitats proposades. 

 Saber comportar-se adequadament a cada lloc segons el moment. 

 Seguir les indicacions de la monitora, si és el cas. 

 

 Metodologia: 

Degut a que les persones de Rseidència són persones molt assistides se’ls hi 

ofereix un ventall d’activitats per realitzar  el cap de setmana i són les mateixes 

persones ateses les que escolleixen les activitats que volen fer, així promovem 

l’esperit crític, l’autodeterminació i sobretot tenim en compte els interessos de 

cadascun d’ells. Si alguna persona proposa per ella mateixa una activitat sempre 

es reforçarà positivament i s’intentarà realitzar. 

Aquestes activitatss són de caire voluntari tot i que es treballa amb totes les 

persones el fet de la importància de participar activament en elles. 

També hi ha la possibilitat de participar activament del: 

 

 Avaluació: 

Observació i supervisió per part del monitor d’atenció directa.  



Revisió del full d’avaluació continua . 

Sempre es té en compte l’estat global de la persona per poder realitzar aquestes 

activitats sol (estat físic, de salut, conductual, ...). 

 

 

 



 

7.3. Full d’avaluació de les Activitats d’Ajustament Personal i Social 

ACTIVITAT __________________________________________    DATA AVALUACIÓ INICIAL: __________ 
 
             DATA AVALUACIÓ FINAL : ___________ 
 
 

U
s
u
a
ri
 1
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..
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ESCRIURE 
OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

                                        

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 

 

 

 NO HO FA 

 NO HO SAP FER 

 HO FA AMB AJUDA 

 HO FA SOL 

 

 



7.4 Annex: Exemples de registres en ús: 

7.4.1. Model de registres de conducta problema. 

7.4.2. Model de registre de gràfica diària. 

7.4.3. Model de full d’avaluació de les APS. 

7.4.4. Model de registre d’administració de la medicació 

7.4.5. Model de registre de participació dels usuaris en les activitats d’oci i 

lleure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Activitats del Centre de dia: 

L’objectiu general que encapçala transversalment tota la programació 

d’aquest nou progecte és oferir una estimulació dissenyada a partir del 

paradigma de l’atenció centrada en la persona. Amb això tenim en compte 

els interessos, competències, suportsi objectius personals en el disseny 

d’una atenció totalment individualitzada. 

8.1: Horari d’activitats del centre de dia: 

HORARI GENERAL CENTRE DE DIA 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10’30-
11’00 

ACOLLIDA+BON DIA 

11’00-
11’30 

Treball individual 
de motricitat fina 

Treball individual 
de motricitat fina 

Treball 
individual de 
motricitat fina 

Treball individual 
de motricitat fina 

Treball 
 individual de 
motricitat fina 

11’30-
12’00 

RHB 
EXPRESSIÓ 
ARTÍSTICA 

(manualitats) 

EXPRESSIÓ 
ARTÍSTICA 

(música) 

H. COGNITIVES 
(Comunicació, 

vocabulari, 
memòria a curt 

termini) 

AUTOCURA 
+ ACTIVITAT 
D’ELECCIÓ 

LLIURE 
 

12’00 
12’30 

Hidratació  
+ 

recomanacions 
mèdiques 

Hidratació  
+ 

recomanacions 
mèdiques 

Hidratació  
+ 

recomanacions 
mèdiques 

Hidratació  
+ 

recomanacions 
mèdiques 

Hidratació  
+ 

recomanacions 
mèdiques 

12’30 
13’00 

HAB. D’OCI/  
PARAR TAULA/ 

PASSEIG/ 
TERRASSA 

HAB. D’OCI/  
PARAR TAULA/ 

PASSEIG/ 
TERRASSA 

HAB. D’OCI/  
PARAR TAULA/ 

PASSEIG/ 
TERRASSA 

HAB. D’OCI/  
PARAR TAULA/ 

PASSEIG/ 
TERRASSA 

HAB. D’OCI/  
PARAR TAULA/ 

PASSEIG/ 
TERRASSA 

13’00 
14’00 

Rentar mans + DINAR (hàbits de taula) + (cafè o infusió) 
 

14’00 
14’30 

RECOMANACIONS MÈDIQUES 

14’30 
15’30 

 
 

DESCANS 
 
 

15’30 
16’00 

Hàbits d’oci + HIDRATACIÓ 

16’00 
17’00 

TREBALL 
INDIVIDUALITZAT/ 

ACTIVITAT EN 
GRUP/  

PASSEIG + 
BEURE 

TREBALL 
INDIVIDUALITZAT/ 

PASSEIG + 
BEURE 

MÚSICA + 
BALL 

PASSEIG  

TREBALL 
INDIVIDUALITZAT/ 

ACTIVITAT EN 
GRUP/  

PASSEIG + 
BEURE 

SORTIDA 
 / ACTIVITAT EN 

GRUP 

17’00 
17’30 

BERENAR 
Iogurt-llet 

BERENAR 
Fruita 

BERENAR 
Iogurt-llet 

BERENAR 
Fruita 

BERENAR 
Iogurt-llet 

17’30 
18’00 

Hàbits d’oci + HÀBITS DE SALUT (passeig) 

 *Atenció mèdica 

 

 

 

8.2: programació activitats d’estimulació del centre de dia: 



 

 

 

Millorar el benestar emocional i físic de la persona. 

 

 Proporcionar experiències sensorials agradables a través del cos estimulant els 
sentits primaris.  

 Vivenciar i experimentar diferents sensacions a través dels seus sentits  

 Potenciar el desenvolupament personal. 
 

 Utilització dels diferents aparells i materials per estimular els sentits.  

 Coneixement del propi cos. 

 Coneixement de diferents sensacions/textures. 

 Interaccions amb els diferents usuaris que desenvolupen la sessió. 

 Oferir benestar per a la persona a partir d’un ambient de tranquil·litat i calma. 

Es treballa amb diferents aparells i materials que permeten l’obertura als diferents 
sentits per tal de millorar les respostes de l’usuari estimulant la receptivitat sensitiva. 

Els diferents aparells i materials proporcionen un seguit d’activitats alternatives que a 
través de diferents estímuls augmenten les possibilitats de participació i reacció, 
especialment d’aquelles persones més afectades. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mantenir les destreses motrius i promoure les habilitats de comunicació. 

 Fomentar un treball psicomotriu. 

 Despertar els records del passat. 

 Utilitzar diferents tècniques artístiques a través de la plàstica i la música. 

 Experimentar a través de la modificació de l’ambient l’expressió artística (soroll, 
silenci, colors, ritme...) 

 Treballar les emocions. 

EXPRESSIÓ PLÀSTICA: 

 Coordinació ull-mà i psicomotricitat fina: estripar, pinçar, moldejar, punxar… 

 Reconeixement dels diferents materials. 

 Utilització de diferents tècniques plàstiques. 

 Intel.ligència emocional (mitjançant el dibuix lliure, escollir colors, crear 
lliurement…). 

 Aprofitament de la temática a treballar per promoure vocabulari i treball de 
reminicència. 

 Descoberta de les destreses plàstiques de cadascú. 
 
 EXPRESSIÓ MUSICAL: 

 Reconeixement de l’esquema corporal i la coordinació del moviment i ritme. 

 Utilització de diferents instruments musicals. 

 Treball de vocabulari en relació amb la música i les cançons d’abans i d’ara. 

 Utilització de diferents tècniques musicals. 

 Descoberta de les capacitats musicals de cadascú. 

 Expressió emocional a través de la música. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El nivell dels nostres usuaris remet a un tipus d’activitat dirigit. 
-Adequar l’espai on s’ha de realitzar l’activitat conforme amb el material que s’ha 
d’utilitzar. 
-Adoptar una actitud motivadora deixant espai per l’expressió pròpia. 
Saber reconèixer i interpretar en els usuaris els diferents estats emocionals que els hi 

pot despertar una activitat en concret. 



  

 

 Prevenció de lesions. 

 Manteniment i/o millora de les capacitats físiques de l’usuari. 

 Millora de la circulació cardio-respiratòria. 

  

Es realitza tractament per a: 

 Reduir àlgies. 

 Millora la circulació. 

 Augmentar l’amplitud articular. 

 Potenciar el TO muscular (BA). 

 Millorar la simetria i el control postural. 

 Reeducació de l’equilibri i la coordinació. 

 Reeducació de la marxa i les transferències 

Es realitza una sessió individual  amb cada usuari a la setmana. 
 
La duració del tractament dura aproximadament uns 30 min, on es realitzen exercicis i 
eines aprofitant els diferents espais de les instal·lacions (treball de quotidianitat).  

  

Millorar l’autonomia i el benestar físic de l’usuari. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular i mantenir les capacitats mentals per obtenir un rendiment cognitiu i a la 
vegada detectar possibles deterioraments cognitius. 
 

- Exercitar la capacitat atencional i de concentració.  
- Treballar conceptes lògic – matemàtics. 
- Desenvolupar la lectoescriptura tenint en compte les capacitats de cadascú. 
- Processar funcions executives bàsiques. 

- Treballar conceptes relacionats amb la memòria, atenció-concentració. 

- Atenció. 
- Càlcul. 
- Lectoescriptura. 
- Llenguatge. 
- Funcions executives. 
- Percepció. 
- Memòria. 
- Praxi. 

 

Per la globalitat de factors que incideixen en l’estimulació i manteniment de les capacitats 
mentals s’ha considerat important que tots els usuaris de l’STO participin d’aquesta activitat 
com a suport d’Ajustament. 
Tot i que les sessions seran en petits grups l’atenció serà totalment individualitzada segons les 
necessitats de cada usuari. 
Per les persones amb un nivell cognitiu baix, amb dificultats de comunicació i habilitats 
acadèmiques nul·les, es treballarà a partir de tallers d’estimulació dels sentits, propiciant la 
comunicació i participació. Queda anul·lat el treball amb fitxes. 
Les persones amb un nivell cognitiu mig, que presenten unes bones habilitats de comunicació, 
però, en canvi, les habilitats acadèmiques són poques o nul·les. Es combinarà un treball 
d’estimulació cognitiva a partir d’experiències directes i un treball acadèmic de manteniment. 
I els usuaris amb un nivell cognitiu alt i amb unes bones habilitats tant de comunicació com 
acadèmiques ja adquirides, es basarà en un treball d’estimulació cognitiva a partir de fitxes per 
tal de no perdre i potenciar les habilitats acadèmiques. 
Tot i així es tindran en compte tots els altres continguts cognitius reflectits  en la programació 
(memòria, atenció, percepció,...) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realització de les diferents activitats fent énfasis especial en els següents 
continguts: 
 

 Memòria: Immediata i llarg termini. 

 Llenguatge: conversa, descripció, repetició, reconeixement, denominació, 
vocabulari i activitats sensorials (vista, olfacte, gust, tacte i oïda). 

 Orientació: Activitat diària d’ubicació a la realitat  (espai i temps). El “Bon Dia”. 

Es  farà un treball de les habilitats cognitives mitjançant material i recursos diversos: 
material didàctic (fitxes), suports audiovisuals, material informàtic, visites culturals, etc. 
Donada l’edat dels membres del grup (edat avançada) pren important rellevància la 
realització d’exercicis de memòria, a curt i llarg termini per detectar possibles 
demències. Importància de mantenir els coneixements funcionals ja apresos, els que 
poden utilitzar en la vida quotidiana.  

 

 
El nivell cognitiu de les persones que formen part de l’STO-EA, és baix. A més a més, 
presenten dificultats de comunicació i falta d’habilitats acadèmiques. Per tan, la 
metodologia es basarà en un treball d’estimulació cognitiva a partir d’objectes de la vida 
diària, imatges o fotografies de gran format.  
 
Tenint en compte aquestes característiques, només es treballarà la lectura, l’escriptura i 
la praxi amb els membres del grup que tinguin les habilitats acadèmiques necessàries.  
 
Tot i que l’activitat d’habilitats cognitives està pautada dins l’horari de l’STO-EA, cal 

remarcar que la seva realització dependrà molt de l’estat anímic i físic dels usuaris. 



 

 

 

 
Promoure conductes saludables. 

 Entendre la importància de la ingesta d’aigua en la quantitat adequada. 

 Mantenir un equilibri entre el descans i l’activitat física i/o intel.lectual. 

 Complir les recomanacions mèdiques per la millora del benestar. 

 Promoure hàbits per la millora de la imatge. 

 

 Hidratació: Ingesta d’aigua mínim quatre vegades al dia. 

 Caminar: Utilitzant les eines/pautes adequades per a cada usuari. 

 Descans: Relaxar-nos a la butaca després de l’activitat i migdiada després de 
dinar. 

 Rentar-se les mans abans d’un àpat, al finalitzar les activitats plàstiques, o 
després d’haver fet ús del wc. 

 Berenar. 

 Recomanacions mèdiques: Seguir les pautes marcades per l’equip mèdic. 

 Autocura: Ús del wc, manicura, pentinar, hidratació de mans... 
 

 
Els continguts exposats es treballen diàriament. Els monitors que dirigeixen aquesta 
activitat sempre promouran l’autonomia dels usuaris i donaran suport directe només 

quan sigui necessari. 



 

 

 Realitzar un programa d’activitat física que pugui avaluar el seu estat físic i pugui 
donar opcions per a la seva millora per assolir un benestar físic. 

 

 Adaptar les pràctiques motrius mitjançant de les diferents opcions adaptades a 
les seves competències per millorar el seu benestar emocional. 

 

 Reforçar les relacions interpersonals en totes les activitats que realitzin. 
 

 Treballar l’autodeterminació, fent servir el joc com base de aquestes pràctiques 
motrius ja que és una activitat lliure: és un esdeveniment voluntari en el que 
ningú no està obligat a jugar. 

 
 

 Afavorir els drets dels participants: tal i com indica l’article 30 de la Convenció de 
l’ONU pels Drets de les Persones amb Discapacitat on es parla de: “ Alentar y   
promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con 
discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles” 

 

 Jocs cooperatius. 

 Treball psicomotriu. 

 Jocs motrius per afavorir les habilitats cognitives. 

 Treball de la lateralitat (per a una millor coordinació). 

 Exercicis de control corporal. 
 

Freqüència de les sessions: .1h establerta per setmana (matí), amb possibilitat d’ampliar 
en funció de la demanada de les persones ateses.  
Durada de la sessió: 45 minuts per sessió aprox. 
Nombre de persones per sessio: 11 persones. 
 
Com durem l’activitat a terme: 
A nivell metodològic, s’adapten les sessions a les persones segons les seves 
necessitats. D’aquesta manera, sovint s’executa l’activitat estant algunes persones 
sentades a la cadira, ja que el seu estat de salut ho requereix. 
A més de treballar la mobilitat, s’aprofiten les sessions per treballar les habilitats 
cognitives, sobretot conceptes com els colors, nombres, orientación espaial, conciència 

corporal, etc.  

Millorar de la qualitat de vida mitjançant l’activitat física. 



 


