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1. Horari dels usuaris. 

L'horari d'atenció als usuaris de la Llars Acudam és de 6 de la tarda a 10.00 

del matí. Els caps de setmana i festius és de 24 hores. 

El centre estarà obert durant les festes de Nadal, Setmana Santa i les 

vacances d'estiu.  

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

Les reunions dels monitors/es referents de les llars amb l'equip tècnic 

(directora llar-residència, psicòlegs, treballadors socials, i DUI si precisa) es 

realitzaran setmanalment els dimecres de 10.30 a 12.30h. 

Els objectius seran: 

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

• Participar en la confecció, avaluació i seguiment dels Programes 

Individuals de Rehabilitació (PIR ). 

• Informar per part dels psicòlegs dels les línees terapèutiques, programes 

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

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

d’ingrés dels nous usuaris a la llar-residència 

• Informar per part de la DUI de l’estat de salut i seguiment de l’estat de 

salut dels usuaris 

• Analitzar els principals problemes de convivència que han sorgit a la llar, 

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 llars, com ara característiques dels diferents síndromes, 

trastorns de conducta,… 

• Els tècnics transmetran les línies de treball comú i de coordinació amb 

altres serveis com STO, CET, Oci i lleure. 



• Establir i comentar els criteris de programació dels les activitats i  

sortides durant els períodes de vacances. 

• A partir d’aquestes reunions es realitza una acta setmanalment per 

informar a tots els monitors, d’atenció directa del servei, del acords 

presos. Aquesta acta cal signar-la un cop llegida. 

 

 

2. Reunió general de monitors d’atenció directa de les llars. 

Les reunions dels monitors/es  de les llars amb l'equip tècnic (gerent social, 

directora llar-residència, psicòlegs, treballadors socials, i DUI) es realitzaran 

semestralment amb tot el personal dels torns diürns i nocturns. 

 

• Informar per part de cada tècnic d’aquells temes relacionats directament 

amb el seu àmbit (Entitat, organització, conducta, família i salut). 

• Promoure la participació de les persones assistents a la reunió per tal 

d’aclarir dubtes, disconformitats, etc, relacionades amb el servei i les 

persones ateses. 

• Tractar algun tema més rellevant que afecti a les línies comunes de 

treball entre tots el serveis per part de la gerent social. (per exemple: la 

importància d’omplir els registres, els ponts amb les famílies,...). 

 

 

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. 

• Compliment dels contractes de convivència. 

• Respectar les instal·lacions i materials de les llars. 

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

aprofitant el funcionament normal de la llar.  

 

Objectiu general: Potenciar 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 

assolir dita autonomia. 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 

LA LLAR. 

Establir hàbits 

d’autonomia a la 

llar, amb la 

finalitat 

d’aconseguir una 

millora en les 

activitats de la 

vida diària 

instrumentals. 

 

 

o Preparar àpats: aquesta 

tasca es realitza per tal de 

fomentar hàbits alimentaris 

sans, tant a l’esmorzar, 

berenar com amb aquelles 

persones que es realitzen el 

sopar al seu pis. 

o Tenir cura del pis: en 

aquesta tasca han de ser 

conscients de la importància 

de realitzar de forma correcta 

totes les tasques que 

inclouen neteja i endreçar el 

pis per a una millor 

convivència. 



o Contracte de convivència: 

és una eina útil en la qual 

recull les normes principals 

en les quals s’han de regir els 

companys de pis, per una 

millor convivència.  

o Cura de la roba:  aquesta 

tasca és una altra més que 

es realitzen per a fomentar 

l’autonomia dels usuaris. En 

aquesta els usuaris han de 

saber diferenciar els colors 

per tal de posar rentadores 

correctes i saber els materials 

de la mateixa, per si poden o 

no anar a la secadora. 

o Taller de cuina: aquesta 

activitat està dirigida a tots 

els usuaris, per tal d’adquirir 

habilitats a la cuina, així 

doncs, s’ajuda a la cuinera en 

la preparació del sopar. 

o Reciclatge: l’objectiu 

d’aquesta activitat és 

conscienciar als usuaris de la 

importància del reciclatge 

dels diferents residus que es 

generen a l’habitatge, per 

viure i preservar un món més 

respectuós amb el medi 

ambient. 

o Preparar la llista de la 

compra: a aquesta activitat 



han de saber els aliments, 

productes que realment 

necessiten per la setmana, i 

gestionar-los per tal que 

arribin a la pròxima compra. 

o Suports dins dels serveis 

d’habitatges: fer partícips a 

les persones d’activitats de 

suport dins les tasques dels 

serveis d’habitatges segons 

les qualitats de cadascú. 

 

AUTONOMIA 

PERSONAL. 

Adquirir hàbits 

higiènics i de 

salut per un major 

desenvolupament 

personal en la 

seva vida diària. 

 

o Higiene personal: l’objectiu 

és que els usuaris aprenguin 

a tenir iniciativa pròpia, 

reconeixent els utensilis de 

neteja personal i la utilització 

correcta d’aquests. 

o Higiene bucal: fomentar la 

millora de la higiene per 

evitar mals i dolències bucals. 

o Supervisió del vestir: vetllar 

per un bon vestuari atenent a 

les condicions climàtiques. 

o Educació per la salut: 

fomentar les pràctiques en 

les quals es desenvolupa tot 

el relacionat amb l’activitat 

física, els hàbits alimentaris i 

les possibles malalties que 

puguem tenir.  

o Caminar: es realitzen 

sortides amb grups reduïts 



amb l’objectiu de fer exercici 

físic. 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. 

o Autodeterminació: Es tracta 

de 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. 

 

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 

municipi. 

 

o Anar a comprar: aquesta 

activitat consisteix amb anar 

a buscar el productes i 

aliments que els hi fan falta al 

supermercat, tenint en 

compte la llista i el 

pressupost que tenen. 

o Ús dels recursos 

comunitaris: són sortides 

fora de la llar per descobrir 

les possibilitats que ens 

ofereix la ciutat on vivim, i 

també d’aquesta manera 

aconseguim el màxim 



d’autonomia en els 

desplaçaments per l’entorn 

(cafeteries, biblioteques) 

 

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 i sortides 

que es realitzen els dissabtes 

i diumenges. 

o Lleure en períodes de 

vacances i dies festius: 

activitats que realitzem en 

període que els usuaris tenen 

vacances o dies festius que 

hi ha entre setmana, 

consisteixen en manualitats, 

sortides d’un dia, tant cultural, 

com anar a les piscines de 

diferents pobles, participar 

amb festes,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 millorar 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 dels nois/es, treballarem en grups 

heterogenis per tal d’enriquir la tasca i animar la dinàmica de l’activitat 

(aquestes serien les Habilitats Manipulatives, Ús de Recursos...). En canvi, 

les activitats que requereixen la realització de tasques conjuntes, que 

impedeixen avançar en aprenentatges si tot el grup no té el mateix nivell, 

es segueix un criteri d'homogeneïtat, per tal que cada grup avanci segons 

les seves possibilitats (aquests serien el Taller Domèstic, Taller de Cuina...). 

 

 

 

 

6. Sistemes de registre i avaluació 



Per tal de millorar les activitats que es troben en marxa dins de Llars, 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. 

- Setmanalment els dijous, es fa una reunió assembleària amb totes les 

persones residents on es parlen diferents temes de convivència i 

organització del servei de llars. En aquest espai poden aprofitar per explicar 

les seves disconformitats  i e poden trobar possibles solucions. 

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

els dos monitors referents 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 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
DE 7.00 
A 9.00 

  ACTIVITATS DE SUPERVISIÓ I  
AUTONOMIA  EN EL VESTIR, EN 
LA  
HIGIENE PERSONAL,  I EN LA 
CURA DE LA LLAR. 

  

DE 9.00 
A 18.00 
 

  STO / CET   

DE 18.00 
A 19.00 

  ARRIBADA A LES LLARS A  
PEU O AMB TRANSPORT 

  

DE 19.00 
A 20.00 

  ACTIVITATS DE SUPERVISIÓ I 
AUTONOMIA  
LA HIGIENE PERSONAL I 
TASQUES DOMÈSTIQUES 
COM: ANAR A COMPRAR, AJUDAR 
A LA CUINA, 
CURA DE LA ROBA (RENTADORA, 
SECADORA, ) . 

 
 
 
19.30 
REUNIÓ 
 RESIDENTS 
SOBRE  
TEMES 
GENERALS I  
D’OCI 

 

20.00 
21.30 

  SUPORT EN LA PREPARACIÓ DEL 
SOPAR 
 
SOPAR 

  

21.30 
23.00 

  ACTIVITATS DE SUPERVISIÓ I 
AUTONOMIA EN LA LLAR 
(DESPARAR LA TAULA, FREGAR 
ELS PLATS) 
I EN LA HIGIENE PERSONAL. 
ACTIVITATS D’OCI I LLEURE: 
MIRAR TV. 

  

23.00   ANAR A DORMIR   

 DISSABTE I DIUMENGE 
8.00 
8.30 

ESMORZAR 

DE 8.30 
A 11.00 

ACTIVITATS DE SUPERVISIÓ I AUTONOMIA  
EN EL VESTIR, EN LA HIGIENE PERSONAL, 
EN LA CURA DE LA LLAR ENDREÇAR I FREGAR EL 
PIS. 

DE 11.00 
A 14.00 
 

ACTIVITATS D’OCI A LA LLAR: MIRAR TV, ESCOLTAR 
MÚSICA, 
 JOCS DE TAULA, CONVERSA,... 
 
SORTIR A DE PASSEIG , ANAR A FER UN BEURE, 
PARTICIPAR 
DE LES ACTIVITATS DE LA COMUNITAT. 
 

DE 14.00 
A 15.00 

 
DINAR 

DE 15.00 
A 18.00 

MIGDIADA 
 
ACTIVITATS D’OCI I LLEURE A LA LLAR: 
MIRAR TV, ESCOLTAR MÚSICA, JOCS DE TAULA,  
CONVERSA,... 
CURA DE LA ROBA 
 

18.00 
20.30 

ACTIVITATS D’OCI A LA COMUNITAT: 
+ k@MICS 

20.30 
21.30 

SOPAR 

21.30 
24.00 

ACTIVITATS D’OCI I LLEURE: MIRAR TV. 

24.00 ANAR A DORMIR 
*En activitats extraordinàries fins a la 01.00H. 



 



 

7.2 PROGRAMACIONS D’AJUSTAMENT 

PERSONAL I SOCIAL 

AUTONOMIA A LA LLAR. 
ACTIVITATS: 

 

Preparació dels àpats: 

 

� Objectiu general:  

 

� Millorar l’autonomia en la preparació dels àpats. 

 

� Objectius específics: 

 

� Saber els ingredients que necessiten. 

� Conèixer les quantitats necessàries. 

� Ser coneixedors de les diferents maneres de cocció. 

� Utilitzar els estris necessaris. 

 

� Metodologia: 

 

A través del menú setmanal, saben els aliments que han de cuinar, a partir 

d’aquests, es parla de com es poden coure i si tenen alguns dubtes.  

Cada grup d’usuaris va a la cuina de la llar- residència a buscar els ingredients 

necessaris. 

Una vegada al seu pis, els preparen i comencen a elaborar l’àpat. 

 

� Avaluació: 

 

Supervisió per part del monitor en diferents parts del procés. A través del 

quadre de tasques. Aquest quadre és on s’especifiquen totes les activitats que 

han de realitzar els usuaris, tenint en compte les habilitats de cadascú.  



 

Tenir cura del pis: 

 

� Objectiu general:  

 

� Millorar l’autonomia en les tasques de la llar. 

 

� Objectius específics: 

 

� Escombrar el pis. 

� Passar la pols. 

� Netejar el terra. 

� Canviar els llençols. 

� Fregar plats. 

� Fer-se el llit. 

 

� Metodologia: 

Cada pis té un quadre de tasques on hi posa el dia que les han de realitzar. 

 

� Avaluació: 

 

Supervisió per part del monitor en diferents parts del procés.  

A través del quadre de tasques. Aquest quadre és on s’especifiquen totes les 

activitats que han de realitzar els usuaris, tenint en compte les habilitats de 

cadascú.  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Contracte de convivència: 

 

� Objectiu general:  

 

� Tenir una bona convivència entre els companys de pis i parella. 

 

� Objectius específics: 

 

� Prendre consciència de les tasques a realitzar. 

� Garantir el respecte vers company. 

� Saber que és un document de compromís del resident vers el servei. 

 

� Metodologia: 

Tipus de contractes: convivència, parella i de compliment.  

La finalitat d’aquest contractes és que la persona es responsabilitzi i prengui 

consciència de les tasques que ha de fer, del respecte vers el company de pis, 

dels privilegis i responsabilitats que té. Cada persona té un contracte específic fruit 

del treball de tot l’equip d’atenció directa i tècnics tenint en compte les seves 

necessitats, capacitats i limitacions, per tal facilitar la convivència amb la resta de 

companys. 

 

� Avaluació: 

 

Supervisió per part del monitor en diferents parts del procés. Revisió i 

modificació dels contractes per part del psicòleg. 

Supervisió del full d’avaluació contínua i de les pautes de conducta 

 

 

 

 

 



Cura de la roba: 

 

� Objectiu general:  

 

� Tenir la roba en bones condicions. 

 

� Objectius específics: 

 

� Separar la roba per colors 

� Saber quins programes hem d’utilitzar. 

� Posar la quantitat correcta de sabó, suavitzant i lleixiu. 

� Utilitzar l’assecadora correctament.  

� Estendre la roba delicada a l’estenedor. 

� Conèixer si una peça de roba està malmesa. 

� Plegar la roba de forma correcta. 

 

� Metodologia: 

 

A través del quadre de tasques, saben el dia que han de posar la rentadora, 

tant de color, com de blanc. 

Es separa la roba per colors i es posa dins la rentadora. Ells han aprés els 

productes que han d’utilitzar i la quantitat necessària d’aquests. Així com el 

programa corresponent en cada rentada. Un cop feta la rentadora, porten la 

roba a la bugaderia, comunitària, i la posen a l’assecadora, i si hi ha roba 

delicada la deixen estesa a l’estenedor. 

Per altra banda, saben diferenciar quan una peça de roba està bé o té algun 

imperfecte, estrip, descosit, li falta un botó, .... 

 

� Avaluació: 

Supervisió per part del monitor en diferents parts del procés.  

A través del quadre de tasques. Aquest quadre és on s’especifiquen totes les 

activitats que han de realitzar els usuaris, tenint en compte les habilitats de 

cadascú.  



 

Taller de cuina: 

 

� Objectiu general:  

 

� Preparar els sopars juntament amb la cuinera per adquirir habilitats a la 

cuina. 

 

� Objectius específics: 

 

� Treballar la recepta de cuina abans d’elaborar-la. 

� Escollir els aliments que es necessiten per elaborar els plats. 

� Manipular els aliments i els estris de forma correcta. 

� Ajudar a cuinar la recepta. 

� Netejar els estris que s’han embrutat. 

 

 

� Metodologia: 

Taller molt pràctic ja que requereix una elaboració manipulativa, per tant, 

s’utilitzaran les tècniques de recolzament per part de la cuinera. 

Cada dia assisteix al taller un usuari diferent, segons l’horari, aquest s’intentarà 

que assoleixi tots els objectius específics anomenats anteriorment. 

 

� Avaluació: 

 

Supervisió per part de la cuinera i les referents. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reciclatge: 

 

� Objectiu general:  

 

� Conscienciar als usuaris de la importància del reciclatge dels diferents 

residus generats a l’habitatge. 

 

� Objectius específics: 

 

� Diferenciar els residus. 

� Identificar al contenidor on dipositar els residus. 

� Saber la importància del reciclatge. 

 

� Metodologia: 

A través dels taller que s’han realitzat anteriorment i, dels recordatoris que es van 

realitzant, els usuaris aniran classificant els diferents residus que fan, tant a la 

basura que tenen al seu pis com als contenidors que hi ha al menjador comunitari. 

La brossa del menjador hi ha un encarregat que cada dia les buida.  

L’encarregat s’anirà canviant sempre que es cregui convenient. 

 

� Avaluació: 

 

L’encarregat és la persona que supervisa que la brossa estigui al lloc correcte, i 

si hi ha algun incident ho comunica als monitors. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Preparar la llista de la compra: 

 

� Objectiu general:  

 

� Anotar a la llista de la compra els aliments que realment es necessiten. 

 

� Objectius específics: 

 

� Saber gestionar els aliments durant la setmana. 

� Diferenciar el que és necessari del que no ho és. 

� Ser conscients dels hàbits alimentaris saludables. 

 

� Metodologia: 

A través de l’horari individual, cada usuari té un dia assignat per anar a comprar. El 

dia abans preparen la llista de la compra amb els aliments i productes de la llar 

que necessiten per aquella setmana. Les monitores supervisaran la llista de la 

compra, juntament amb ells al seu pis, i es mirarà la relació de productes que es 

demanen amb els que ja tenen. Si aquesta llista és correcta s’anota a un full 

d’Excel.  

 

� Avaluació: 

 

A través de l’horari individual de cada usuari. 

A través de la fulla d’Excel. Aquest full consisteix en anotar el que compren 

cadascun d’ells cada setmana i així portar un control dels aliments que tenen al 

seu pis. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Suport dins dels serveis d’habitatges: 

 

� Objectiu general:  

 

� Donar un suport dins del servei d’habitatges per tal de fer partícip i 

responsable a la persona de les tasques del lloc on conviu. 

 

� Objectius específics: 

� Mostrar-se responsable envers al compromís. 

� Fer la feina ben feta 

� Tenir bona actitud i predisposició per la tasca 

� Opinar sobre les preferències 

� Fomentar l’esperit crític davant dels desacords. 

 

� Metodologia: 

El suport dins del servei d’habitatges el realitzen les persones que ja no treballen, 

o fan una jornada parcial. D’aquesta manera, es fan partícips en les diferents 

tasques que es realitzen a la llar- residència, sempre tenint en compte les seves 

qualitats. 

Podem diferenciar dos tipus d’activitats, unes encarades més a la llar, com seria, 

ajudar a rentar plants, plegar roba, contestar al telèfon, entre d’altres. I, unes altres 

activitats dirigides a fomentar la bona acollida a un nou resident, com seria el que 

denominem “Companys de Suport”. 

 

� Avaluació: 

A través de l’observació participant de les monitores i de l’opinió dels propis 

usuaris. 

 

 
 



AUTONOMIA PERSONAL. 
ACTIVITATS: 

 

Higiene personal: 

 

� Objectiu general:  

 

� Realitzar correctament la seva higiene personal. 

 

� Objectius específics: 

 

� Saber quins utensilis es necessiten. 

� Saber utilitzar-los correctament. 

� Eixugar-se de manera adequada. 

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

 

� Metodologia: 

Es fa una valoració inicial, en la qual,  es valorarà l’autonomia en l’hàbit de dutxar-

se. Depenent d’aquesta valoració es farà un procés d’ensenyament / aprenentatge 

d’hàbits higiènics.  

 

� Avaluació: 

Valoració inicial i l’observació per part dels monitors. 

A través del quadre de tasques. Aquest quadre és on s’especifiquen totes les 

activitats que han de realitzar els usuaris, tenint en compte les habilitats de 

cadascú.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Higiene bucal: 

 

� Objectiu general:  

 

� Fomentar la salut bucodental. 

 

� Objectius específics: 

 

� Saber quins utensilis es necessiten. 

� Saber utilitzar-los correctament. 

� Educar i motivar als usuaris a tenir una bona higiene dental. 

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

 

� Metodologia: 

Es fa una valoració inicial, en la qual,  es valorarà l’autonomia en l’hàbit d’higiene 

bucodental Depenent d’aquesta valoració es farà un procés d’ensenyament / 

aprenentatge d’hàbits bucodentals.  

 

� Avaluació: 

Valoració inicial i l’observació per part dels monitors. 

A través del quadre de tasques. Aquest quadre és on s’especifiquen totes les 

activitats que han de realitzar els usuaris, tenint en compte les habilitats de 

cadascú.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Supervisió al vestir: 

 

� Objectiu general:  

 

� Vetllar per un bon vestuari atenent a les condicions climàtiques. 

 

� Objectius específics: 

 

� Saber quin temps fa. 

� Ser conscient de la roba que ens hem de posar. 

 

� Metodologia: 

Es fa una valoració inicial, en la qual,  es valorarà l’autonomia en l’elecció de la 

vestimenta correcta. Depenent d’aquesta valoració es farà una supervisió més 

acurada relacionada amb la vestimenta. 

 

� Avaluació: 

Valoració inicial i l’observació per part dels monitors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Educació per la salut: 

 

� Objectiu general:  

 

� Fomentar pràctiques motrius. 

 

� Objectius específics: 

 

� Saber la importància de practicar esport. 

� Conèixer els beneficis que aquest ens aporta.  

� Ser coneixedors dels bons hàbits alimentaris. 

� Conèixer diferents malalties que el nostre cos pot arribar a desenvolupar. 

 

� Metodologia: 

Anualment, es realitzen diferents tallers per tal d’arribar a desenvolupar 

correctament els objectius específics.  

A més a més, si els usuaris tenen preocupacions i dubtes s’aniran resolent en les 

diferents sessions.  

 

� Avaluació: 

Observació per part dels monitors en els diferents tallers. 

Llistat de dubtes que els usuaris puguin tenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Caminar: 

 

� Objectiu general:  

 

� .Practicar esport de forma periòdica. 

 

� Objectius específics: 

 

� Conèixer els estiraments que es realitzen de manera prèvia a l’activitat. 

� Saber la importància de practicar esport. 

� Conèixer els beneficis que aquest ens aporta.  

� Augmentar el temps de pràctica motriu, a mesura de lo possible. 

 

� Metodologia: 

Dos dies a la setmana es realitza l’activitat d’anar a caminar.  Prèviament a 

l’activitat en si, es realitzaran uns estiraments per tal de escalfar els diferents 

músculs implicats en aquesta activitat. Desprès es realitza un petit recorregut per 

la població d’aproximadament 30 minuts. 

 

� Avaluació: 

Valoració per part de la doctora de les persones que, per la seva salut, els és 

beneficiós realitzar aquesta activitat. 

Supervisió de la monitora durant l’activitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autodeterminació: 

 

� Objectiu general:  

 

� Potenciar la capacitat d’actuar com agent causal principal en la pròpia 

vida. 

 

� 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. 

 

 

 



AUTONOMIA I PARTICIPACIÓ  

EN LA COMUNITAT. 

 
ACTIVITATS: 

 

Anar a comprar: 

� Objectiu general:  

 

� Anar a buscar el productes i aliments que els hi fan falta al supermercat de 

la manera més autònoma possible. 

 

� Objectius específics: 

 

� Saber què necessiten per a passar la setmana. Fer una llista per anar a 

comprar. 

� Saber gestionar els productes i aliments de forma correcta. 

� Anar al supermercat a buscar el que ens fa falta. 

� Cenyir-nos al pressupost i a la llista que hem realitzat amb la monitora. 

� Fer una llista de la compra tenint en compte els aliments més saludables i 

evitant bolleria industrial, begudes amb gas, etc. 

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

 

� Metodologia: 

Es fa una valoració inicial, en la qual,  es valorarà l’autonomia en l’activitat d’anar a 

comprar. Depenent d’aquesta valoració es farà un procés d’ensenyament / 

aprenentatge dels objectius específics de l’activitat. Depèn de la persona realitzarà 

aquesta activitat de forma autònoma o bé amb l’acompanyament d’iguals o  

supervisió i acompanyament de les monitores d’atenció directa. 

 

 

 

 



� Avaluació: 

Valoració inicial i l’observació per part dels monitors. La compra dels nois/es es 

supervisa a partir d’un control de periodicitat per evitar acumulacions de 

productes o compres en excés. 

A través del quadre de tasques. Aquest quadre és on s’especifiquen totes les 

activitats que han de realitzar els usuaris, tenint en compte les habilitats de 

cadascú.  

Revisió del full d’avaluació de l’activitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ús dels recursos de la comunitat: 

 

� Objectiu general:  

 

� Descobrir les possibilitats que ens ofereix la ciutat on vivim, aconseguint, 

així un màxim d’autonomia.  

 

� Objectius específics: 

 

� Saber on buscar o assabentar-se dels recursos de la ciutat o a l’entorn. 

� Saber la funció de cada recurs (CAP, bars, supermercats, ajuntament, 

banc, biblioteca, església, futbol....) 

� 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’autnomia de cada persona i els permisos per sortir sol es 

promouran unes activitats o bé unes altres. El monitor serà qui aconsellarà i 

explicarà com utilitzar el recurs corresponent en cada cas. 

 

� 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 del cap de setmana 

 

� Objectiu general:  

 

� Promoure l’oferta d’activitats i sortides que es realitzen els dissabtes i 

diumenges. 

 

� Objectius específics: 

 

� Saber on buscar o assabentar-se de l’agenda d’activitats que ens ofereix 

la comarca. 

� Aprofitar l’espai de reunió setmanal per proposar l’oferta del lleure de cap 

de setmana. 

� Participar activament d’aquestes reunions. 

� Participar a les sortides proposades. 

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

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

 

� Metodologia: 

Setmanalment es fa una reunió amb tots els residents per programar les activitats i 

sortides del cap de setmana. Són les mateixes persones ateses les que han de 

proposar les activitats que volen fer, així promovem l’esperit crític, 

l’autodeterminació i sobretot tenim en compte els interessos de cadascun d’ells. 

Aquestes sortides 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: 

o Servei esplai i esport ACUDAM: activitat que es realitza de 

forma puntual els caps de setmana; per tots els usuaris de les 

llars, ja siguin del STO i també del CET. Aquest servei pretén 

orientar en el lleure als usuaris que hi participin, amb la finalitat 



que el temps de no treball no provoqui un temps de desocupació, 

és a dir, una incapacitat d’ocupar el temps lliure. 

Les activitats lúdiques que es realitzen són:  

� Esportives: organitzades per l’ACELL i pel propi centre. 

� Activitats de grup: colònies, ruta, ... 

� Participació en activitats que la comunitat ofereix: festes 

populars, activitats municipals, ... 

 

 

� 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
su

ar
i 1

 

U
su

ar
i 2

 

U
su

ar
i 3

 

U
su

ar
i 4

...
 

                

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 d’higine personal. 

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

7.4.4. Model de registre d’aministració de la medicació 

7.4.4. Model del full de quadre de tasques. 

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

lleure 

7.4.6. Model del full de supervisió de compra. 

 

 


