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1.-IDENTIFICACIÓ

Nom: RESIDENCIA CAN CARRÉ
Entitat gestora: ARTRIS SERVEIS SOCIALS,SL
Adreça: Carrer Sant Martirià, 75-77
Municipi: Banyoles
Codi postal: 17820
Telèfon: 972 574005 Fax: 972 583532
Nom responsable: Sílvia Arteman Vergés, directora
Número registre: S06184
Data d’obertura: 4 de maig de 2005
Capacitat: 25 places de residència
Tipologia: Residència assistida
Nom responsable sanitari: Karina Bahi Montcanut
Entitat col·laboradora del Programa de suport a l’acolliment residencial per a gent
gran de l’ICASS des del : 2 de desembre de 2005.
Número de places col·laboradores: 21 places
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2.-CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Dades estructurals
Tipus d'edifici: edifici en nucli urbà
Núm. de plantes: soterrani més tres plantes.
• Planta baixa distribuida en els següents espais: menjador, sala d estar , sala de TV, lavabos per residents,
lavabos per el personal, cuina, despatx, rebedor i pati amb jardí.
• La planta baixa diposa de dos accessos: porta principal amb rebedor, i porta per el pati, adapatada per a
l entrada i sortida d ambulàncies.
• Planta primera: 6 habitacions dobles amb terrasses i despatx mèdic.
• Planta segona: 6 habitacions dobles amb terrassa i 1 habitació individual.
• Planta tercera: bugaderia, vestuari del personal i solarium.
• Planta soterrani: magatzem.

Núm. d'habitacions: 13 ( 12 dobles i 1 individual)
• Totes les habitacions diposen de bany complert, calefacció, conexió per a TV, intercomunicador i
terrassa.

Núm. de llits adaptats: 25
Grues: 1 grua de tranferències i una grua de bipedestació
Núm. de dutxes geriàtriques: 14
Ascensor: 1 ascensor adaptat per a camilla.
Barreres arquitectòniques: no existents.
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3.- DADES FUNCIONALS
Organigrama del centre

Asssamblea de socis

Departament d'administració
Gerent-Directora
Psicòloga
Sílvia Arteman

Departament
Comercial
Elisabet Misser

Departament de
Serveis

Director Tècnic
Treballadora Social
Residència Can Carré
Elisabet Misser

Director Tècnic
Treballador Social
Servei d'atenció a domicili
Josep Maria Vasquez
Treballadores Familiars

Metge

Responsable higienico sanitaria
Infermera
Karina Bahi

Fisioterapeuta/ Terapeuta
ocupacional
Melina Jiménez Sáez

Educadora social
Silvia Simoes

Auxiliars de geriatria
Netejadores
Cuinera
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4.-PERFIL GENERAL DELS USUARIS DEL CENTRE
Tal i com podem observar a les gràfiques següents el perfil majoritari dels nostres residents seria:
una dona entre 81 i 85 anys, vídua, de parla catalana, amb una bona relació familiar, catòlica no
practicant, amb estudis primaris sense finalitzar (però que sap llegir), originària del Pla de l’Estany, amb
un nivell de dependència alt , amb un deteriorament cognitiu sever i un diagnòstics que predominen de
hipertensió arterial, trastorn psiquiàtric, alzheimer i intervingudes de pròtesis de genoll o maluc.

Sexe dels
residents

Edat dels residents
< 66 anys

10%

7%

11%

7%
10%

38%

17%

entre 71 i 75 anys
entre 76 i 80 anys

dones

62%

entre 66 i 70 anys

38%

entre 81 i 85 anys

homes

entre 86 i 90 anys
entre 91 i 95 anys
entre 96 i 100 anys

Estat civil dels
residents

Llengua materna dels
residents
4%

52%

10%

24%

solter/a

31%
7%

català

casat/da
72%

separat/da

anglès

vidu/a

Procedència prèvia a
l´ingrés en residència
Pla de l´Estany

4% 3%

Gironès

14%
14%

55%
10%

castellà

Alt Empordà
Garrotxa
La Selva
Barcelonès
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Nivell d´estudis dels
residents
Formació
professional

4%
31%

Nivell d´estudis
dels residents

17%

Graduat escolar

48%

Estudis primaris
sense finalitzar

14%
Sap llegir
86%

No sap llegir

Sense estudis

Relació familiar

Religió

Bona relació

21%

38%

Catòlic
practicant
Catòlic no
practicant

41%

7%

0%

Relació feble

14%
24%

55%

No religiós

Mala relació

No hi ha relació

No tenen familia

Deteriorament cognitiu
segons test de Pheiffer
Funcionament cognitiu normal

3%
7%
21%

Deteriorament cognitiu
moderat

38%

3% 3%

Deteriorament cognitiu lleu

17%

14%

Nivell de
dependència

Deteriorament cognitiu sever

59%

35%

No es pot aplicar
No valorats
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Sense dependència
Baixa dependència
Mitja dependència
Alta dependència

Diagnòstics més importants

Hta
Diabetes
Prènen sintrom

13%

8%

Transtorn psiquiàtric

22%

Alzheimer

5%

8%
1%
2%

5%

Demencia cossos de Lewy

3%

Altres demencies: senil, alcoholica...

14%

5%

Retard mental

13%

Parkinson
Portadors de marcapàs

1%

Mpoc
Operats de PTcadera o Ptgenoll
Dependència al tabac

Inacapacitacions
durant l´any
2013
Incapacitats

28%
55%

17%

Tipus de places a
finals del 2013
Places col.laboradores AR

8%

4% 4% 4%
Places col.laboradores DP

Places privades amb prestació
vinculada

En tràmit de
incapacitació

80%

No incapacitats

Places privades amb Grau I de
dependència sense dret a ajuda
No valorat perquè no presenta
grau de dependència
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MOVIMENTS ALTES I BAIXES DE RESIDENTS ANY 2013

MESOS

NºALTES

Nº BAIXES

MOTIUS

Nº RESIDENTS

GENER

1

0

FEBRER

0

0

-

25

MARÇ

0

0

-

25

ABRIL

0

0

-

25

MAIG

1

2

Defunció
Trasllat

24

JUNY

1

0

-

25

JULIOL

1

1

Defunció

25

AGOST

0

0

SETEMBRE

0

0

-

25

OCTUBRE

0

1

Trasllat

24

NOVEMBRE

1

0

-

25

DESEMBRE

0

0

-

25

25

25

NOMBRE TOTAL RESIDENTS DURANT L'ANY 2013:
Nombre total exitus durant el 2013:
Trasllats a altres residències durant el 2013:

ARTRIS SERVEIS SOCIALS

29 RESIDENTS
2 RESIDENTS
2 RESIDENTS

C/Sant Martirià núm. 75- 17820 – Banyoles. Tel. 972-574005 FAX. 972-583532

5.-MÈMORIA ASSISTENCIAL
ACTUACIONS DE L’EQUIP ASSISTENCIAL:
Prevenció i promoció de la salut:
-

Control i seguiment del calendari de vacunacions dels usuaris.
Vacunació anti-gripal durant la campanya 2013.
Vacunació de PNC (Pneumocòccica) als usuaris que no estaven
vacunats.

Controls periòdics:
-

-Presa de constants vitals:
( T.A., FC, FR , Tª i sat. d’oxigen)
-Pes.
-Glicèmies.
-Controls de sintrom.

Visites mèdiques:
El metge del centre:
-

Ha atès les urgències diàriament.
Ha atès les demandes dels usuaris setmanalment.
Ha realitzat revisions periòdiques a tots els residents.
Revisió anual de tots els usuaris del centre.
Realització de anàlisi de sang als residents del centre sempre que ha
precisat (es realitza l’ extracció al propi centre).
ECG i control radiològic dels residents quan ha sigut necessari.

Visita periòdica del podòleg al centre. En cas de urgència, la infermera ha
programat una visita individualitzada per l´ usuari que l´ ha precisat.
Cures d’infermeria:
-

S’ha observat, actuat, valorat i controlat l’evolució de les cures
dels residents.

Control de dietes:
-

S’han enregistrat, tramitat i supervisat les dietes prescrites pel
facultatiu del centre segons les seves patologies.
Durant l´ any 2013 les principals dietes que s´ han elaborat al centre
han sigut:
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Tipus de dietes
6%

Normals

5%

11%

24%

Poca sal

Diabètiques

54%

Hipercalòriques

Riques en fibra

-

Del total d´ aquestes dietes, hi ha un percentatge de dietes que s´ han
fet triturades (degut a la falta de dentició o relacionat directament
amb les patologies dels usuaris), i un percentatge de dietes amb
suplement proteic (aquest tipus de suplement està relacionat
directament amb les actuacions a realitzar segons els protocols de
prevenció de nafres i amb les actuacions a realitzar quan ja existeixen
les mateixes):

Dietes triturades
21%

Normals

79%

Triturades sempre

Dietes amb suplement
proteic
Sense suplement proteic

17%
83%

Amb suplement proteic
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Control individual dels incontinents i realització dels protocols.
Durant l´ any 2013, els tipus d’incontinència dels usuaris han estat:

Tipus d´incontinència
Continents

24%

35%
Incontinencia vesicals

41%
Incontinencia vesical i fecal

RESIDENTS INCONTINENTS

2013

RESIDENTS
CONTINENTS

PORTADORS
DE SV

VESICAL DIA
I NIT

VESICAL
NOMÉS
A LA NIT

VESICAL
I FECAL

FECAL

11
11
11
11
10
10
9

0
0
0
0
0
0
0

5
5
5
5
6
6
7

0
0
0
0
0
0
0

GENER

9

FEBRER

9

MARÇ

9

ABRIL

9

MAIG

9

JUNY

9

JULIOL

9

0
0
0
0
0
0
0

AGOST

9

0

9

0

7

0

SETEMBRE

9

0

9

0

7

0

OCTUBRE

9

0

9

0

7

0

NOVEMBRE

10

0

9

0

7

0

DESEMBRE

10

0

8

0

7

0
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Registres sanitaris:
-

Full clínic
Dossiers d’actuacions específiques dels usuaris
Elaboració de PAIS , juntament amb l’equip interdisciplinari
Gràfics
Elaboració dels tests de Barthel
Registre de contencions i revisions de contencions.
Fulls d’autorització de contencions
Registre d’úlceres de decúbit.
Registre de control de constants.
Registres de les cures.
Registre de dietes.
Registre d’administració de medicació.
Registre d’administració de medicació no preparada
Registre ABVD

Coordinació de les visites mèdiques ambulatòries, programació i informació
a l’usuari i les famílies.
S’ han atès els usuaris de manera individualitzada, escoltat les seves
demandes, s’han valorat les seves necessitats (fent diagnòstics d’infermeria),
s’ han marcat uns objectius, establert un pla d’actuacions i una avaluació
continuada de tots els residents en totes les etapes (acollida, estada i dol).
S’ ha realitzat la planificació de les ABVD , de manera que la realització de
les mateixes sigui el més senzill possible, augmentant així la qualitat de vida
dels usuaris, i la qualitat assistencial.
Educació sanitària
-

Es desenvolupa diàriament en cadascuna de les activitats de
l’equip assistencial envers als usuaris i als treballadors.

Ingrés dels residents
-

L’equip assistencial fa una valoració a l’ ingrés que consta de:
història clínica, exploració física, presa de constants, full de
medicació, test de Barthel i, protocols específics d’actuacions
per tal d’afavorir l’adaptació al centre.

Atenció d’urgències mèdiques en absència del facultatiu
-

En aquest cas, la infermera ha fet una valoració del resident i
ha pres les mesures necessàries (avisar metge d’urgències,
ingrés hospitalari, ...)

Prescripció, previsió i preparació de la medicació: setmanalment s’ha
preparat la medicació de tots els usuaris; encara que s’ han canviat les pautes
i tractaments, sempre que ha sigut necessari i que el metge ho ha indicat.
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Revisió i actualització de tots el protocols existents, amb l’objectiu de
millorar la qualitat assistencial .
Revisió , actualització i millora dels registres de contencions.
Revisió , actualització i millora dels registres de les ABVD .
Arxius:
-

Història clínica
Radiografies
Documentació personal (targeta sanitària)

Participació en les reunions que es convoquen al centre.
Establiment de un calendari de reunions setmanal de tot l’ equip
interdisciplinari, per a la realització del P.A.I. de cada usuari, i pel seguiment
i actualització dels que ja estan realitzats.
Informatització de totes les dades dels usuaris del centre.
Prevenció, cura i emmagatzematge de tot el material fungible i d’oficina,
així com la neteja i esterilització de l’instrumental de cures.
Formació continuada:
-

Col·laboració amb els seminaris i assistència a cursos
diversos.

OBJECTIUS
Atenció integral, individualitzada de cada resident en totes les seves
necessitats i col·laboració amb la resta dels professionals de l’equip
interdisciplinari.
Retardar la dependència, potenciant les capacitats residuals.
Millorar la qualitat de vida a curt, mig i llarg plaç.
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6.- MEMÒRIA DE PSICOLOGIA
Les actuacions de la psicòloga durant l’any 2013 han sigut:
1.- Intervencions dirigides als residents:
S’ha acollit l’usuari en el moment del ingrés per afavorir el procés
d’adaptació, tant per l’usuari com per la família.
S’ha fet el seguiment de l’adaptació de l’usuari al centre
S’ha fet l’avaluació psicològica de la persona, tant a nivell cognitiu,
funcional, afectiu i social.
S’han realitzat els diagnòstics diferencials
S’han realitzat intervencions en l’àrea emocional. (incidint amb
programes d’intervenció a través de l’escolta activa, suport psicològic i
emocional)
S’han fet activitats d’estimulació cognitiva individual i grupal.
S’ha realitzat el seguiment de la persona en les àrees específiques del
deteriorament cognitiu, alteracions conductuals i psicopatològiques.
S’han atès els residents en el procés de dol i afrontament de la mort.
S’han realitzar intervencions, en col·laboració amb la resta de l’equip,
en la resolució de conflictes personals i altres necessitats específiques.
2.- Intervencions dirigides al familiar o persones de referència
S’ha ofert recolzament psicològic als familiars dels residents
S’ha fet l’assessorament i l’orientació en els casos de deteriorament cognitiu
del resident.
S’han atès a les famílies en el procés d’afrontament a la mort i el procés de
dol.
3.- Intervenció en relació amb la resta de l’equip interdisciplinari
S’ha elaborat el Pla Individual D’atenció Interdisciplinari (PAI)
conjuntament amb la resta de l’equip
S’ha proporcionat pautes d’intervenció i orientació psicològica a l’equip
interdisciplinari

OBJECTIUS
Oferir una atenció integral, individualitzada de cada resident en totes les seves
necessitats i col·laborar amb la resta dels professionals de l’equip interdisciplinari.
TIPUS D’USUARI
Tots els residents del Centre Residència Can Carré.
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7.- MEMÒRIA DE TREBALL SOCIAL
OBJECTIUS GENERALS
Ser el professional de referència del resident i la seva família en tot el procés d´
acollida, estada i comiat. Vetllar pels drets i deures dels usuaris.
Coordinar l’àrea social del centre.
Les actuacions de la treballadora social durant l’any 2013 han estat:
1.- En relació amb els residents i les famílies:
Establir el primer contacte i entrevistes amb la persona gran i la família
per identificar les expectatives i preparar el seu ingrés, informant-los i
orientant-los sobre el funcionament de la residència, les normes de
convivència, els drets i deures dels residents.
Rebre conjuntament amb la Directora i altres professionals als usuaris
quan ingressen durant l’any, presentant-los hi els companys i el personal
del centre i, mostrant-los hi la seva habitació, lloc destinat al menjador i
la residència en sí.
Realitzar el seguiment dels nous residents per tal que tinguin una
adaptació favorable.
Emplenar i fer el seguiment de tota la documentació necessària per a la
intervenció social.
Fer totes les gestions oportunes (pensió, diners,..) facilitant el major
benestar possible als residents.
Donar suport a la família en les diferents situacions o processos que
passa la persona atesa al llarg de la seva vida, tot afavorint que les
relacions amb la família no es deteriorin.
Coordinar conjuntament amb el servei d’infermeria, l’acompanyament de
residents a consultes externes o a l’hospital i fer-ne el seguiment.
Acompanyar i donar suport en el procés de deteriorament dels usuaris.
Promoure la participació en les activitats culturals i lúdiques.
Intervenir amb la resta de l’equip en el procés d’acompanyament a la
mort, fent els tràmits corresponents, així com el recolzament posterior a
la família.
Realitzar les gestions necessàries per tal de fer les comunicacions
judicials als possibles incapacitats.
2.- En relació a l’equip interdisciplinari i altres equips:
Coordinació amb la Delegació de Benestar i Família en relació a altes i
baixes d’usuaris, tramitació de contractes de residents, revisions
econòmiques d’aportacions, ...
Proporcionar a la resta de professionals de l’equip la informació
necessària de cada cas per una millor atenció integral.
Participar en les reunions de valoració dels usuaris per establir el PAI
Participar en les diferents reunions interdisciplinàries.
Participar en l’elaboració i revisió dels protocols assistencials.
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3.- En relació amb la comunitat:
Coordinació i gestions amb el Serveis Socials de primària per tal
d’obtenir totes les dades, perfil i informació dels futurs ingressos del
centre.
Coordinació amb els Serveis Socials de primària pel seguiment i
valoració dels usuaris per tal d’obtenir una millor atenció en tràmits i
gestions.
Intervenir i fomentar la participació i el contacte dels usuaris amb
l’exterior.
4.-Altres:
Llei de dependència:
Informar als familiars dels residents.
A finals del 2013:
-

-

1 dels residents tenien plaça col·laboradora per AR.
20 residents tenien plaça col·laboradora per DP. Entre ells:
11 de grau 3 nivell I
2 de grau 3 nivell II
5 de grau 2 nivell I
2 de grau 2 nivell II
2 residents tenien prestació vinculada a servei.
1 de grau 3 nivell II
1 de grau 2 nivell II
1 residents valorats amb grau I de dependència.
1 resident que no ha estat valorat ja que no presenta grau de
dependència.

S’han realitzat 4 modificacions de PIAs de servei.
Reunió mensual amb DTS de les residències de la comarca del Pla de
l’Estany i els tècnics responsables del Consorci i del Departament de
d’Acció Social i ciutadania del programa de dependència. S’han
realitzat 12 reunions.
Durant aquestes reunions ens informen de les novetats i canvis del
programa, es presenta la diversa documentació elaborada durant el
mes i es resolen els problemes que puguin sorgir.
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8.-MEMÒRIA DE FISIOTERÀPIA
OBJECTIUS:
Preservar, restablir i augmentar el nivell de salut dels residents i específicament,
la prevenció, la promoció , el manteniment i la recuperació de la funcionalitat.
ÀREES D’INTERVENCIÓ DE LA FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
Prevenció

Promoció
ESTAT DE SALUT

Manteniment

Recuperació

ACTIVITATS
1.- Assistencials :
Història clínica
Manteniment / Reeducació de la marxa i prevenció de caigudes del
resident per tal de que sigui el més autònom i funcional possible.
Reeducació transferències com per exemple cadira-cadira, cadira-llit, llitcadira i reeducació de les AVD(activitats de la vida diària) per tal que
puguin ser el màxim d’autònoms possibles.
Residents que han fet reeducació de les transferències,de la marxa i de les AVD al any
2013:

TIPUS DE REEDUCACIÓ
REEDUCACIÓ DE LA
MARXA

53,57%

46,43%

REEDUCACIÓ DE
LES AVD I
TRANSFERÈNCIES
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Tècniques de fisioteràpia per millora o mantenir el BA / BM ( Balanç
articular / Balanç muscular) : Actius assistits, actius resistits,
poleoteràpia, mobilitzacions passives, o reeducació de la marxa entre
altres per el manteniment o millora del balanç articular o muscular dels
residents.

Rehabilitació:
Individual
Per patologies
o Grup B (Braços): Dues vegades a la setmana es fan
exercicis per EESS (extremitats superiors).
o Grup C (Cames): Grup de reeducació i manteniment
de la marxa també es realitzaran 2 vegades a la
setmana exercicis per EEII (extremitats inferiors).
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Residents que han fet rehabilitació durant l’any 2013, ja sigui per grups segons
patologia o individualment:

REHABILITACIÓ
10,34%

RESIDENST QUE SI HAN
NECESSITAT
REHABILITACIÓ

89,66%
RESIDENTS QUE NO HAN
NECESSITAT
REHABILITACIÓ

D’aquests residents separant els que han fet rehabilitació individualment o per grups
segons patologia:

REHABILITACIÓ INDIVIDUAL O
PER GRUPS
10,34%
62,97%

REHABILITACIÓ EN GRUPS
SEGONS PATOLOGIA

REHABILITACIÓ INDIVIDUAL

Grup gimnàs: Durant cinc dies de dilluns a divendres és fa
gimnàs en grup amb els residents i la duració és d’una
hora. És realitzaran exercicis d’EESS, d’EEII i jocs amb
pilotes petites, pilotes grans, pilotes antiestrés, maraques,
globus, bitlles ,capses, etc...
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PARTICIPACIÓ EN EL GIMNÀS
EN GRUP
10,34%
RESIDENTS QUE SI PARTICIPEN AL
GIMNÀS

89,66%

RESIDENTS QUE NO PARTICIPEN
AL GIMNÀS

Activitats de rehabilitació durant l’any 2013:
ACTIVITAT

Gimnàs de
manteniment

TIPUS
NOMBRE
D’USUARI D’USUARIS

Assistits

26

OBJECTIUS

- Mantenir o millorar el
BA i BM d’EESS i
d’EEII.
- Potenciació de les AVD.

Deambulació
Assistits
assistida per bastó

8

-Reeducar la marxa,
potenciar l’equilibri
dinàmic.
-Potenciar els
desplaçaments de forma
autònoma.
- Reeducació postural
global.

Exercicis
Posturals

Assistits

20

Exercicis
d’equilibri
Reeducació de la
bipedestació.

Assistits

24

-Potenciació de l’equilibri.

Assistits

16

Reeducació de les Assistits
transferències.
Reeducació
Assistits
d’escales.

18

-Potenciació de la
musculatura del tronc ,
d’EEII i de tota la cadena
posterior
-Facilitació de les
transferències en les AVD.
- Potenciació de les AVD.

6

- Mantenir o millorar el
BA i BM d’EEII.
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Termoteràpia:
Hot-pack
Cold-pack
Massoteràpia

Assistits
Assistits

15

- Relaxar la musculatura.
-Antiinflamatori
- Reduir els edemes i
afavorir la circulació de
retorn.

23

- Disminuir el dolor.
Reeducació de la
marxa
Deambulació
assistida amb
caminador.

Assistits

Assistits

- Relaxar la musculatura.
- Potenciar la seguretat en
la marxa autònoma.

20

- Afavorir les AVD.
- Reeducar la marxa amb
caminador, per tal de
potenciar els
desplaçaments de forma
autònoma.

7

Per una bona deambulació dels residents, durant l'any 2013 han utilitzat
ajudes tècniques 19 persones:

AJUDES TÈCNIQUES EN LA MARXA

23,84%

28,57%

CADIRA DE RODES
CAMINADOR

30,99%

16.60%

BASTÓ/ CROSSES/ UNA ALTRE
PERSONA
SENSE AJUDA

2.- No assistencials
Programació i registre d’activitats
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HORARI 2013
Horari

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9:30- 10:30

Gimnàs

Gimnàs

Gimnàs

Gimnàs

Gimnàs

Grup C

Grup A

Rehabilitació
Individual

10:30-11:00
11:00-11:30

11:30-12:00 Rehabilitació
Individual
12:00-12:30 Manteniment
12:30-13:00

Hª Clª

Grup B

Grup C

Informes

Hª Clª

PAI

Grup B

Rehabilitació
Individual
Rehabilitació Rehabilitació
Individual
Individual
Informes
Hª Clª

Reunions de l’equip multidisciplinari entre professionals (PAI):
Es realitzen reunions multidisciplinars setmanals, per tal de poder
fer un seguiment de cada un dels residents.
Grup B: Grup de pacients per fer exercicis d’extremitats superior
per millor les AVD.
Activitats lúdiques per millorar la concentració , la mobilitat ,la
motricitat i el treball en equip.
Hª Clª: Registre del seguiment i la Historia clínica del pacient.
Manteniment de les ajudes tècniques: crosses, cadira de rodes,
caminadors,etc....
Grup C: Grup de pacients per fer reeducació de la marxa, millorar
l’equilibri i exercicis d’extremitats inferiors.
Atenció familiars: Sempre que sigui necessari hi haurà atenció
directa amb els familiars.
Formació cuidadors externs: A nivell de transferències, canvis
posturals, higiene postural, utilització de grues i ajudes,... a tot el
personal.
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9.-MEMÒRIA DE TERAPIA OCUPACIONAL
Actuacions del terapeuta ocupacional:
Realització d’activitats o tasques per promoure i mantenir la salut
i prevenir o recuperar una disfunció:
-

Fer activitats de la vida diària com vestir-se, arreglar-se,
menjar, mobilitat al llit, transferències, higiene , plegar
roba, activitats mes complexes com la jardineria i l’hort.

Valoració del grau de dependència de les activitats bàsiques de la vida
diària durant l’any 2013:

VALORACIÓ DEL GRAU
D'INDEPENDÈNCIA DE LES AVD
SEGONS EL TEST DE BATHEL
10,34%
17,24%

DEPENDÈNCIA TOTAL
PER LES AVD

24,14%
17,25%

31,03%

DEPENDÈNCIA SEVERA
PER LES AVD
DEPENDÈNCIA
MODERADA PER LES
AVD
DPENDÈNCIA LLEUGERA
PER LES AVD
INDEPENDÈNCIA TOTAL
PER LES AVD

-

Caminadors, cadira de rodes, bastons, crosses, adaptacions
d’utensilis, de vestits, coixins, cadires per dutxar els
residents , alça per WC, baranes per el llit, cinturons de
cadira (amb el consentiment del metge), cinturons de llit
(amb el consentiment del metge)

-

Revisar periòdicament les ajudes tècniques ,adaptacions i
contencions.

-

Valorar , dissenyar i fer el seguiment de les òrtesis.

-

Oferir formació específica al personal gerocultor en aspectes
d’ajuts tècnics, activitats de la vida diària (AVD), ergonomia,
transferències, etc., conjuntament amb altres professionals.

Risc de caigudes dels residents durant l’any 2013 per tal d’evitar
caigudes:
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PREVENCIÓ DE CAIGUDES
SEGONS EL TEST DE DOWTON
Alt risc de
caiguda

27,54%
72,41%

No hi ha risc de
caiguda

Estimulació cognitiva i sensorial:
-

Activitats descrites en
socioculturals del centre.

el

programa

d’activitats

Participació en les reunions que es convoquen al centre.
Establiment de un calendari de reunions setmanal de tot l’ equip
interdisciplinari, per a la realització del Pla individual d’atenció
interdisciplinària (P.I.A.I.) de cada usuari, i pel seguiment i
actualització dels que ja estan realitzats.
OBJECTIUS:
Aconseguir i mantenir el màxim nivell d’autonomia en relació
amb la capacitat funcional de cada resident.
Mantenir en la mesura de lo possible la independència, la
participació i la integració de cada resident en el seu entorn.
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10.-MEMORIA EDUCADORA SOCIAL
OBJECTIUS GENERALS:
Realitzar les activitats d’animació sociocultural i educatives del centre:
Atenció personal- Segons les capacitats, habilitats dels residents,
fonamentar el seu benestar general, facilitant la seva relació grupal.
Promocionar la participació dels residents a la comunitat per mantenir la
seva socialització i integració.
Les actuacions de l’educadora social durant l’any 2013 han estat:
1.-En relació a la persona:
Dissenyar, executar i avaluar el Programa anual d’activitats
socioculturals i educatives d’acord amb els objectius del centre,
conjuntament amb la terapeuta ocupacional.
Crear i adaptar, juntament amb la terapeuta ocupacional, les activitats i el
material necessari per dur a terme el programa, i així, col·laborar en el
manteniment de les capacitats de la persona.
Vetllar per la interrelació dels residents entre ells i l’entorn.
Potenciar el desenvolupament i el manteniment de les aptituds
necessàries per a les activitats de la vida diària i la seva qualitat de vida.
2.-En relació amb l’entorn:
Promoure la participació dels residents en les activitats socioculturals i
educatives de Banyoles.
3.-En relació amb l’equip interdisciplinari:
Participar en les reunions de valoració dels usuaris per establir el PAI.
Participar en les diferents reunions interdisciplinàries.
Donar a conèixer i fomentar la implicació de la resta de professionals en
el programa sociocultural i educatiu del centre.
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11.-PROGRAMA D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I EDUCATIVES
Realitzat conjuntament entre l’educadora social, la terapeuta ocupacional, la psicòloga i
la treballadora social, amb la col·laboració de la resta de professionals del centre.
INTRODUCCIÓ:
L’envelliment és un procés natural i també diferencial, les persones envellim en funció
de la nostra història de vida, aquest procés repercuteix en la persona en la seva totalitat,
no només en canvis biològics, sinó també psicosocials.
El perfil d’usuaris de la nostra residència per a gent gran és el següent:
La mitjana d’edat està entre els 81 i 85 anys. Tot i que cada vegada ens
trobem gent més jove, el seu grau de dependència és major.
El 94% de la població resident té una dependència alta o mitjana, i un
70% un deteriorament cognitiu entre moderat i sever ,només el 3% tenen
un funcionament cognitiu normal.
Referent al nivell d’estudis, el 48% tenen estudis primaris sense
finalitzar. El 31% no tenen estudis, dels quals el 14% no saben llegir.
Aquestes dades ens fan plantejar un pla d’activitats centrat en el manteniment i
estimulació de les capacitats preservades tant a nivell emocional, conductual, cognitiu i
motriu.
Les persones amb demència mantenen certa capacitat de neuropasticitat, un potencial de
plasticitat cognitiva, d’aprenentatge o capacitats de reserva que poden ser
desenvolupades i estimulades amb la finalitat de modificar i optimitzar la seva adaptació
al medi, especialment en els estadis lleus i moderats, on el procés neurodegeneratiu no
està tant avançat. En aquest període de deteriorament existeix una capacitat
d’aprenentatge manifesta en els canvis de conducta, adequació a nous estímuls i
ambients, millora d’habilitats instrumentals, abandonades pel desús, i en l’adquisició
d’esquemes i estratègies.
Així doncs, l’objectiu bàsic dels tractaments de psicoestimulació és el d’afavorir la
neuroplasticitat mitjançant la presentació d’estímuls, degudament estudiats, que activin
les capacitats intel·lectuals, emocionals, relacionals i físiques de forma integral.
Pretenem treballar de forma globalitzada a través de la psocoestimulació integral, és a
dir, amb un conjunt d’estímuls generats de forma intervencionista amb una finalitat
rehabilitadora, una estimulació adaptada a les capacitats preservades i residuals que
permeti l’exercici de les mateixes.

ARTRIS SERVEIS SOCIALS

C/Sant Martirià núm. 75- 17820 – Banyoles. Tel. 972-574005 FAX. 972-583532

OBJECTIUS DEL PLA D’ACTIVITATS:
OBJECTIUS GENERALS:
Els objectius generals del PLA D’ACTIVITATS són potenciar o mantenir les
capacitats i habilitats de cada persona a través de la realització de diferents tallers i
activitats. Alhora es pretén millorar les relacions interpersonals i grupals.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
Mantenir al màxim la independència de la persona en la realització de
les activitats de la vida diària. Augmentar la motivació i autoestima.
Tot ingrés residencial suposa una ruptura amb les activitats de la vida quotidiana
(compres, preparació d’àpats, neteja,...). Aquest fet suposa un canvi radical en
l’estil de vida de la persona, disminueix el seu poder de decisió, perden
iniciativa i pot provocar una disminució de l’autoestima que pot derivar en
depressió o altres problemes psicològics. La realització activitats diàries juga un
rol indispensable per a la conservació de la seva autonomia i l’autosatisfacció.
Mantenir el contacte amb el món exterior.
Els residents, independentment de la seves limitacions han de seguir participant
en la vida social de la població. D’ingrés residencial no pot suposar un aïllament
total de la societat.
Per tot això, creiem important potenciar les sortides de la residencia, per tal de
fomentar al màxim la independència dels residents i crear una interrelació entre
l’interior i exterior de la institució.
Mantenir les creences i cultura lligades a la pertinença a un grup social.
Satisfer les necessitats espirituals.
Tots necessitem identificar-nos amb un grup social i la seva cultura. Per tant es
important mantenir les celebracions i festivitats pròpies i gaudir de les
tradicions.
Fomentar i respectar les creences religioses de cada resident.
Mantenir la pròpia identitat i afavorir la relació amb els altres.
Lligat a l’anterior objectiu, és important que cada resident pugui reforçar la seva
identitat, expressant els seus desitjos i interessos. La comunicació i coneixement
de les diverses vivències afavoreix el respecte a l’altre i millora la convivència,
alhora que estimula els records personals.
Satisfer la necessitat de divertir-se i passar-ho bé.
L’entreteniment a través del joc i les activitats tenen una gran importància en
l’estat d’ànim i les relacions interpersonals.
Manteniment i/o millora de l’estat físic i/o mental dels residents.
La realització d’activitats, a més de ser un estímul positiu per a l’estat d’ànim
dels residents, representa un font ideal per a la rehabilitació i manteniment físic i
cognitiu de la persona.
A nivell físic principalment s’estimula la psicomotricitat fina. A nivell cognitiu
es reforça l’atenció i concentració, es potencia el llenguatge i l’expressivitat.
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GRUPS DE TREBALL
CRITERIS D’ESTABLIMENT DELS GRUPS DE TREBALL:
Per tal d’establir un dels criteris a l’hora de fer els grups de treball pels diferents tallers,
utilitzarem una de les escales clinicoevolutives més utilitzades, la Global Deterioration
Scale (GDS) .Reisberg, 1982.
Escala de deteriorament Global:
La taula d’escala de deteriorament global que utilitzem és la següent: Volver a empezar,
Tàrraga i Boada).
GDS 1
Sense deteriorament cognitiu/ normalitat.
No hi ha queixes subjectives de pèrdua de memòria.
No subjectivitzen dèficits de memòria en l’entrevista clínica.
GDS 2
Deteriorament cognitiu molt lleu/ Oblit benigne senil.
Orientativament MMSE 26-30
Hi ha queixes subjectives de pèrdua de memòria,més freqüents en les següents àrees:
1. Oblit del lloc on ha deixat els objectes familiars.
2. Oblit dels noms dels familiars.
No hi ha evidencia objectiva de dèficit de memòria en l’entrevista
clínica.
No hi ha dèficit objectiu en el treball ni en situacions socials.
Actitud apropiada respecte a la seva simptomatologia.
GDS 3
Deteriorament cognitiu lleu/ compatible amb malaltia Alzheimer incipient.
Orientativament MMSE 21-25.
Primers dèficits clars. Manifestacions en més d’una de les següents àrees:
1. Sovint es perd si viatge a llocs desconeguts.
2. S’evidencia el seu baix rendiment laboral.
3. Es fa evident la pèrdua de paraules i noms.
4. Reté relativament poc material quan llegeix un paràgraf
d’un llibre
5. Demostra una disminució en el record de noms de
persones que acaba de conèixer.
6. Perd o extravia objectes de valor.
7. En l’exploració clínica es pot evidenciar un dèficit de
concentració.
8. Evidència objectiva de dèficit de memòria que es posa de
manifest en una entrevista exhaustiva.
Comença a negar els dèficits.
Aquests símptomes van acompanyats d’ansietat lleu o moderada.
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GDS 4
Deteriorament cognitiu moderat/ Demència lleu.
Orientativament MMSE 17-20.
Dèficit evident al realitzar una curosa historia clínica. Els dèficits són
evidents en les següents àrees:
1. Disminució del coneixements de fets actuals i recents.
2. Pot presentar algun dèficit en el record de la seva historia
personal.
3. Dèficit en la concentració.
4. Disminució de la capacitat de viatjar, manejar diners,...
No solen presentar-se dèficit a les següents àrees:
1. Orientació en temps i persona.
2. Reconeixements de persones i cares familiars.
3. Capacitat per desplaçar-se a llocs coneguts.
Incapacitat per realitzar tasques complexes.
La negació és el principal mecanisme de defensa.
La resposta afectiva s’aplana i l’individuo es retrau davant situacions de
major exigència.
GDS 5
Deteriorament cognitiu moderadament greu/ demència moderada.
El pacient ja no pot passar sense algun tipus d’ajuda.
Es incapaç de recordar detalls rellevants de la seva vida actual (direcció, nº de
telèfon, nom de parents,...).
Sovint presenta desorientació temporal (data, dia setmana,...) o de lloc.
Una persona amb estudis pot tenir dificultat al contar enrere des de 40 de 4 en 4
o des de 20 de 2 en 2.
Recorden moltes dades importants referents a ells mateixos i als demés.
Saben el seu nom, el de la seva esposa i fills.
No necessiten ajuda per a la higiene ni per menjar, però tenen alguna dificultat
en elegir la roba per vestir-se.
GDS 6
Deteriorament cognitiu greu/ demència moderadament greu.
Pot oblidar ocasionalment el nom de l’espòs/a, de qui depèn totalment.
No és conscient dels esdeveniments recents.
Reté algun record de la seva vida passada, però és poc precís.
Generalment, no és conscient del seu entorn, ni del temps ni l’espai.
Té dificultat per contar de 10 enrere i, a vegades endavant.
Necessita ajuda en les activitats de la vida diària, per exemple, pot ser
incontinent, precisarà ajut per desplaçar-se, però ocasionalment mostrarà
capacitat per traslladar-se a llocs coneguts.
Freqüentment alteració del ritme diürn.
Amb freqüència distingeix a les persones conegudes de les desconegudes.
Gairebé sempre recorda el seu nom.
Apareixen canvis emocionals i de personalitat. Aquests són bastant variables i
inclouen:
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1. Conductes delirants, per exemple, acusen a la parella de ser un
impostor, parlen amb figures imaginaries del seu entorn, o amb el
seu reflexa en el mirall.
2. Símptomes obsessius, per exemple, la persona repeteix
contínuament senzilles activitats de neteja de la llar.
3. Símptomes d’ansietat, agitació i inclús de conducta violenta que
no existia fins ara.
4. Abúlia cognitiva, per exemple, pèrdua de força de voluntat per no
poder mantenir la intencionalitat el temps suficient per determinar
com convertir-la en acció.
GDS 7
Deteriorament cognitiu molt sever/ Demència greu.
Durant aquesta fase es perdran totes les habilitats verbals. Al principi
verbalitzarà paraules i frases molt concretes. Al final, no hi ha llenguatge només
grunyits.
Incontinència urinària. Necessita assistència per a la higiene i l’alimentació.
A mida que avança l’estadi es perden les habilitats motores bàsiques, per
exemple la capacitat de caminar.
El cervell ja no sembla capaç de dir al cos què ha de fer. Apareixen sovint
símptomes neurològics generalitzats i corticals.
GRUPS DE TREBALL:
Seguint aquesta escala i les característiques dels nostres residents, s’han establer tres
grups de treball:
Grup 1- Deteriorament cognitiu moderat o demència lleu. (GDS4 i
inferiors-GDS3,GDS2 i GDS1)
Grup 2- Deteriorament cognitiu moderadament greu o demència
moderada.(GDS5)
Grup 3- Deteriorament cognitiu greu o demència moderadament
greu.(GDS6 i superiors-GDS7)
METODOLOGIA DE TREBALL:
Es treballa diàriament amb els tres grups, creant petits “racons” amb cada grup.
La terapeuta va rotant, així sempre hi ha dos “racons” lliures i un supervisat. El grup 3
està sempre assistit per una auxiliar.
En el grup 1, que necessita menys supervisió, normalment la terapeuta només
dóna les consignes necessàries per a la realització de l’activitat i la realitzen sols. En
exercicis de estimulació cognitiva, realitzen l’activitat sols, però es corregeix
conjuntament els membres del grup i la terapeuta.
Intentem que tots els grups facin la mateixa activitat, o similar, encara que
adaptada segons la dificultats, a les capacitats de cada grup.
Les sessions duren entre 60 i 90 minuts.
El calendari d’activitats està dissenyat amb l’objectiu de mantenir la relació
amb l’entorn comunitari, potenciant l’orientació temporal i espacial, així com el record
de les festes i tradicions culturals pròpies. Treballem els diferents tallers seguint una
pauta comú en cada època, ja sigui lligada a l’estació anual o les festivitats properes
(Nadal, carnestoltes, setmana santa, castanyada,...).
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També es considera important que totes les activitats i manualitats tinguin un
sentit útil, que els residents no ho vegin com una “pèrdua de temps” que no serveix per
res, ja sigui utilitzant-ho per la decoració de la residència o per regalar-ho a família i
amics sempre que sigui possible.
ACTIVITATS I OBJECTIUS DELS GRUPS DE TREBALL:
GRUP 1
Amb aquest grup es treballarà les capacitats mentals més elaborades i
complexes, com la lectura i escriptura, el càlcul i el raonament abstracte. En aquestes
fases, les persones conserven la mecànica de la lectura i l’escriptura, també estan
preservats els coneixements generals del món. Cal estimular les capacitats més
bàsiques, com la atenció, la orientació i la memòria en els seus diferents tipus.
El nostre treball es focalitzarà en els següents punts:
L’atenció: amb tasques simples que ajudin a reforçar l’activació mental
(exemple: sèries numèriques concretes, noms des mesos de l’any en
sentit directa i invers).
L’orientació temporal, espacial i en persona: com tasques bàsiques de
situació temporal i espacial, biografia personal i de l’entorn més
immediat (amics, família,...) per mantenir el malalt en contacte amb la
realitat que l’envolta, objectes bàsics de teràpia d’orientació a la realitat.
La memòria: potenciant la memòria immediata amb exercicis de
repetició de series, reforçant la memòria recent amb exercicis curts que
facilitin la fixació i el record (“em dic com la meva filla”), mantenint el
major temps possible la memòria remota (mitjançant la repetició
continuada dels exercicis).
El concepte numèric i el càlcul: tasques de càlcul mental, resolució de
problemes aritmètics, operacions aritmètiques i jocs numèrics.
El raonament: amb exercicis que treballin la capacitat de classificar
característiques d’objectes.
El llenguatge escrit: amb tasques de redacció de texts, escriptura d’una
frase o paraula al dictat o còpia.
El dibuix lliure o guiat (còpia), optimitzant les praxis constructives.
GRUP 2
Amb aquest grup, l’estimulació cognitiva persegueix els aspectes bàsics de la
cognició: la atenció, la orientació temporal i espaial més simple(dia de la setmana), i en
persona, la memòria, sobretot la memòria remota sense abandonar aspectes cognitius
mes instrumentals com el llenguatge, la percepció visual i capacitats pràxiques..
Llenguatge, percepció visual i capacitats pràxiques. En aquesta fase utilitzarem estímuls
més senzills que en el grup anterior. La lectura continua essent una de les capacitats
residuals del malalt, en les quals es recolza la psicoestiulació per facilitar les tasques.
Així mateix, la realització d’exercicis a diari, de forma molt repetitiva i rutinària,
constitueixen una ajuda a la permanència d’una memòria recent molt reduïda.
El nostre treball es focalitzarà en els següents punts:
Orientació temporal, espacial i de la persona: realitzada a diari ajudarà al
malalt a mantenir una orientació continuada, mitjançant la teràpia
d’orientació a la realitat (TOR)
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Memòria remota: mitjançant tasques d’evocació, utilitzant ajudes de clau
semàntiques o fonètiques.
Escriptura:utilitzant les capacitats residuals preservades del pacient.
L’inici de la desestructuració de l’escriptura en aquest estadi fa necessari
un plantejament d’exercicis simples i fàcils, dictats o còpia de frases,
paraules o lletres, i la seva repetició diària.
El reconeixements numèric i el càlcul: mitjançant tasques més senzilles,
de càlcul i reconeixement dels números.
La percepció visual i el reconeixement d’objectes quotidians, com
manteniment d’un nivell de connexió d’allò que li envolta.
Raonament a partir d’exercicis de classificació de paraules utilitzant
diferents camps semàntics (instruments, utensilis de cuina, mobles).
GRUP 3
La estimulació cognitiva en aquest grup és molt més limitada i cal adaptar-la a la
pèrdua de les operacions concretes, utilitzant exercicis de simulació amb objectes reals i
bàsics de la vida diària.
El nostre treball es focalitzarà en els següents punts:
La pre-escriptura: en aquesta etapa, l’escriptura no és possible, recorrent
en la majoria dels casos, a tasques de pre-escriptura i coordinació visualmotora.
El reconeixement visual mitjançant exercicis en els quals els objectes son
reals, o son fotografies amb contingut emocional elevat pel malalt per
pertànyer a la seva pròpia biografia.
El reconeixement de les característiques físiques dels objectes: per
exemple, el color mitjançant tasques de pintura de figures geomètriques
senzilles (cercle, quadrat, triangle,...) i objectes molt simples (ex. un
arbre, una casa, un got,...); també es realitzarà l’estimulació sobre les
formes simples dels objectes.
El reconeixement espacial bàsic: mitjançant tasques de dins, fora.
La manipulació d’objectes reals d’us habitual pel malalt resulta essencial
per mantenir el major temps possible una mínima independència en
tasques quotidianes (utilitzar una forquilla o cullera, l’ús de la pinta...).
En aquest tipus de tasques la imitació és una primera fase de la
facilitació.
Avaluarem la capacitat de mantenir-se en grup “social terapèutic”, és a dir,
la conducta, i modificarem les tasques en relació a aquesta.
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS:
MANUALITATS:
Aquestes activitats estan orientades a estimular les capacitats sensorials, mentals
i motrius a través de tècniques artístiques. Actua a dos nivells, ja que es una
forma d’expressió individual i alhora una forma de comunicació amb els altres.
Aquest tipus d’activitats inclouen:
Pintura: s’utilitzen diversos tipus de pintura: llapis, ceres, aquarel·la,
tempera,.... segons la tècnica empleada o la manualitat a realitzar. Encara que
adaptarem la forma de pintar a les capacitats de cada resident.
Dibuix: igual que la pintura, s’utilitzen diverses tècniques.
Modelatge: En el modelatge s’utilitza fang o plastilina.
Collage: El collage inclou diverses tècniques de encolat de paper tipus paper
maché, i altres amb paper pinotxo, crepé,..
Les diverses manualitats realitzades engloben la major part de les tècniques i es
realitzen en diverses sessions. S’intenta que les manualitats sempre siguin útils,
ja que d’aquesta manera, els residents senten que la seva “feina” no es sòls per
passar l’estona sinó que té un resultat positiu i una finalitat.
ACTIVITATS LÚDIQUES:
Es realitza bingo un dia a la setmana. Aquesta és una activitat en que participen
pràcticament tots els residents.
També es realitzen altres activitats com jocs de taula (cartes, parxís, domino).
Els residents més autònoms poden jugar lliurement dins els horaris sense
activitats programades. També es juga amb els més depenent amb l’ajut de
l’educadora o la terapeuta ocupacional.
ESTIMULACIÓ COGNITIVA:
Són jocs que pretenen mantenir i millorar la memòria. Tant poden ser jocs en
grup supervisats per l’educador o terapeuta ocupacional , com : memori, jocs de
cartes, domino, ...i d’altres com: reconèixer els colors, sons, paraules,...
En aquest tipus d’activitats es molt important els grups de participants, aquests
han de ser del mateix nivell de dependència.
La gent sense problemes de demència, també realitzen exercicis de memòria,
adaptats al seu nivell: puzles, sopa de lletres,...
Disposem de fitxes d’exercicis de memòria, de diferents nivells de dificultat.
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GRUPS DE CONVERSA:
Es pretén afavorir la comunicació entre els residents, familiars i personal del
centre.
Es fomenta les converses informals entre els residents, treien temes de conversa
sobre l’actualitat, records, la família,...Serveix per millorar la relació, estar
informat de les principals noticies i formar part d’una forma activa en la societat.
Molts residents amb demència, els hi costa comunicar-se i van quedant aïllats de
tothom, per aquest motiu es molt important en questes persones fomentar la
parla , a nivell individual i en grup.
JOCS AL PATI:
De la primavera a la tardor, per tal que els residents surtin a l’aire lliure,
s’organitzen activitats al patí: el gimnàs diari, i a més organitzem jocs de pilota,
bitlles,...
TALLER PLEGAR ROBA:
Es realitza cada dia, al migdia. Pleguen la roba blanca de la casa que no
necessita planxa: tovallons,mocadors, roba interior, mitjons,pijames,... El grup
de residents que hi participa esta format per 6/7 senyores, amb algun tipus de
demència. L’acte de plegar la roba, els hi resulta distret i alhora es senten útils.
Són activitats de la vida quotidiana que porten fent tota la seva vida, i els hi
agrada mantenir.
JARDI I HORT:
Crear un espai agradable en la residencia i fer que els propis residents si sentin
part implicada és molt important per a una bona relació comunitària. Els
residents participen en les tasques de manteniment del jardí. Molts d’ells tenen
flors en les terrasses de les habitacions, les reguen, en tenen cura. Cada
primavera comprem flors de temporada i les plantem al jardí; encara que
físicament no poden fer tota la feina, col·laboren cadascun a la seva manera: on
posar cada flor,...
Les dones són les que tenen cura principalment del jardí. Els homes, acostumats
al camp, consideraven una “tonteria” el jardí i les flors, i ocupaven una part del
patí en el cultiu de tomates, cebes, pebrot,...Això provocava la constant lluita per
el petit espai del patí. . Per aquest motiu es va buscar un hort, prop de la
residencia. Actualment, el pati de la residencia es exclusivament un jardí, i els
homes poden plantar tot allò que vulguin a l’hort. A més disposem de producte
fresc de temporada, que per a ells, al haver-ho cultivat, és el millor del món.
PARTICIPACIO COMUNITARIA:
Des de Can Carré intentem participar i col·laborar en totes aquelles activitats
de la comunitat que ens sigui possible.

ARTRIS SERVEIS SOCIALS

C/Sant Martirià núm. 75- 17820 – Banyoles. Tel. 972-574005 FAX. 972-583532

ALTRES:
-Celebració de festivitats i aniversaris dels residents.
Als aniversaris es fa un berenar especial amb pastís, bufen les espelmes, cantem
i posem música.
A les festivitats, com Nadal, pasqua, castanyada,... és celebren seguint la
tradició. Amb ajut dels residents elaborem panellets, bunyols,.. segons la data
celebrada, i normalment consisteix en un berenar especial.

Activitats amb voluntaris
PROJECTE APADRINA UN AVI:
Des de Càritas, ens van oferir la possibilitat de col·laborar en aquest projecte,
que varem iniciar el gener de 2010.
Aquest any , 2 noies de batxillerat han “apadrinat” cadascun un avi o àvia de
la nostra residència amb poc suport familiar.
El principal objectiu d’aquest projecte és l’acompanyament i suport social
dels joves vers les persones grans.
Els nois venen una tarda a la setmana durant una hora.
Al final del curs escolar, varem fer una festa, organitzada per Càritas, en un
local de Banyoles, amb tots els voluntaris i avis apadrinats de les diferents
residències.
ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS:
Una de les residents de la nostra residència és sordmuda. Encara que està
totalment adaptada i manté una bona relació amb la resta de residents i el
personal, tenim el suport de l’associació de sords. Sempre que es necessari
ve una intèrpret de llengua de signes. I regularment ve un voluntari sordmut
de la pròpia associació amb qui pot parla, relacionar-se i no perdre el costum
de parlar en llengua de signes.
SERVEI RELIGIÓS:
Cada diumenge ve a la residència una monja de la congregació de les
Butinyanes. Durant la missa que fan a la TV acompanya als avis i els dóna la
comunió als que volen.
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EXEMPLE CALENDARI MENSUAL:
CALENDARI D'ACTIVITATS RESIDENCIA CAN CARRE

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

1

2

3

4

5

Gimnàs(9:30)

Gimnàs(9:30)

*Gimnàs(9:30)

*taller activitats

*Estimulació

(17:00)

Cognitiva(17h)

visita sor Pilar
(11:00)

Grup1

BINGO

Grup1

Grup2

(17:00H)

Grup2

Grup3

Grup3

6

7

8

9

10

Arterapia(9:30)

Gimnàs(9:30)

Gimnàs(9:30)

Gimnàs(9:30)

*Gimnàs(9:30)

*taller pintura

*Estimulació

*taller activitats

(17:00)

Cognitiva(17h)

(17:00)

BINGO

Cognitiva(17h)

visita sor Pilar

Grup1

Grup1

Grup1

(17:00H)

Grup1

(11:00)

Grup2

Grup2

Grup2

Grup2

Grup3

Grup3

Grup3

Grup3

13

14

15

16

17

Gimnàs(9:30)

Gimnàs(9:30)

*Gimnàs(9:30)

Arterapia(9:30)

Gimnàs(9:30)

11

12

*Estimulació

18

19

*taller pintura

*Estimulació

*taller activitats

*Estimulació

(17:00)

Cognitiva(17h)

(17:00)

BINGO

(17:00)

visita sor Pilar

Grup1

Grup1

Grup1

(17:00H)

Grup1

(11:00)

Grup2

Grup2

Grup2

Grup2

Grup3

Grup3

Grup3

Grup3

20

21

22

23

24

Arterapia(9:30)

Gimnàs(9:30)

Gimnàs(9:30)

Gimnàs(9:30)

*Gimnàs(9:30)

*taller pintura

*Estimulació

*taller activitats

(17:00)

Cognitiva(17h)

(17:00)

BINGO

Cognitiva(17h)

visita sor Pilar

Grup1

Grup1

Grup1

(17:00H)

Grup1

(11:00)

Grup2

Grup2

Grup2

Grup2

Grup3

Grup3

Grup3

Grup3

27

28

29

30

31

Arterapia(9:30)

Gimnàs(9:30)

Gimnàs(9:30)

Gimnàs(9:30)

*Gimnàs(9:30)

*taller pintura

*Estimulació

*taller activitats

(17:00)

Cognitiva(17h)

(17:00)

BINGO

Cognitiva(17h)

Grup1

Grup1

Grup1

(17:00H)

Grup1

Grup2

Grup2

Grup2

Grup2

Grup3

Grup3

Grup3

Grup3

25

26

*Estimulació

*Estimulació

A MÉS EN EL CENTRE I TROBAREU SERVEIS DE PRENSA DIÀRIA, REVISTES I JOCS DE TAULA
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CALENDARI SEMANAL D´ACTIVITATS:
DILLUNS
GIMNASIA
09:30-10:30

COLECTIVA

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

GIMNASIA

GIMNASIA

GIMNASIA

GIMNASIA

COLECTIVA

COLECTIVA

COLECTIVA

COLECTIVA

ACTIVITATS
10:30-11:00

REHABILITACIO

11:00- 11:30

GRUP C

REHABILITACIÓ

REHABILITACIÓ

GRUP B

REUNIO
REHABILITACIO

REHABILITACIÓ
11:30- 12:00

12:00- 12:30

12:30- 13:00

INDIVIDUAL

GRUP B

PAI
REHABILITACIÓ

GRUP C

INDIVIDUAL

REHABILITACIÓ

REHABILITACIÓ

REHABILITACIÓ

REHABILITACIÓ

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

REHABILITACIÓ

REHABILITACIÓ

REHABILITACIÓ

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

16:00-17,00

REHABILITACIÓ

REHABILITACIÓ

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

TALLER

TALLER

TALLER

BINGO

TALLER

PINTURA

COGNITIU

MANUALITATS

REHABILITACIÓ

REHABILITACIÓ

REHABILITACIÓ

REHABILITACIÓ

REHABILITACIÓ

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

COGNITIU

17:00-18,30

18,30-19,00

**Les auxiliars han d´ajudar a caminar als residents, seguint els plannings i horaris de
la fisioterapeuta.
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CALENDARI GENERAL D’ACTIVITATS:
GENER:
Dia de reis: escriure la carta als reis, visita dels reis d’orient i entrega de
regals.
Preparació carnestoltes.
Bingo
Activitats estimulació cognitiva.
Sortida al mercat (dimecres).
Celebracions d’aniversaris de residents.
FEBRER:
Carnestoltes: pintar caretes i fer mascares. Mural de carnestoltes.
Celebració de dijous gras: berenar amb coca de llardons.
Bingo.
Activitats estimulació cognitiva.
Sortida al mercat (dimecres).
Celebració d’aniversaris dels residents.
MARÇ:
Manualitats amb pinces: pots, flors i estalvis.
Bingo.
Activitats estimulació cognitiva.
Sortida al mercat (dimecres).
Celebració d’aniversaris dels residents.
ABRIL:
Setmana Santa: pintar ous de pasqua, mural de pasqua. Berenar de pasqua:
elaboració de bunyols de quaresma.
Preparació de Sant Jordi: Pintar roses, fer roses de paper.
Celebració de Sant Jordi: regal de roses a tots els residents.
Bingo.
Activitats estimulació cognitiva.
Sortida al mercat (dimecres).
Celebració aniversaris dels residents.
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MAIG:
Primavera: Elaboració de flors de paper per mural.
Plantar noves flors al jardí.
Bingo.
Celebració aniversaris de residents.
Sortida al mercat (dimecres).
Activitats estimulació cognitiva.
JUNY:
Pintar vidre.
Activitats estimulació cognitiva.
Bingo.
Jocs al pati:bitlles,pilota...
Sortida al mercat (dimecres).
Celebració aniversaris de residents.
JULIOL:
Pintar mandales.
Jocs al pati: bitlles, pilota,...
Bingo.
Activitats estimulació cognitiva.
Sortida al mercat (dimecres).
Celebració aniversaris de residents.
AGOST:
Jocs al pati: bitlles, pilota,...
Activitats estimulació cognitiva.
Bingo.
Sortida al mercat (dimecres).
Celebració aniversaris de residents.
SETEMBRE:
Preparació tardor: pintar fulles i elaborar el mural.
Elaboració de nou calendari mural.
Bingo (dimarts).
Activitats estimulació cognitiva.
Sortida al mercat (dimecres).
Celebració aniversaris de residents.
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OCTUBRE:
Elaboració de nou calendari mural.
Elaboració mural: arbre de tardor
Bingo (dimarts).
Activitats estimulació cognitiva.
Sortida al mercat (dimecres).
Celebració aniversaris de residents.
NOVEMBRE:
Castanyada: elaboració de panellets.
Berenar de castanyada amb castanyes, panellets i moniatos.
Elaboració de nou calendari mural.
Bingo (dimarts).
Activitats estimulació cognitiva.
Sortida al mercat (dimecres).
Celebració aniversaris de residents.
DESEMBRE:
Preparació decoració Nadal: adornos per arbre i mural.
Pessebre i arbre de Nadal
Elaboració postals de Nadal.
Celebració festivitats: nit de Nadal, dinar de Nadal, Sant Esteve i Cap d’any.
Bingo (dimarts).
Activitats estimulació cognitiva.
Sortida al mercat (dimecres).
Celebració aniversaris de residents.

VALORACIONS DE LES ACTIVITATS:
Per tal de programar les activitats segons els desitjos dels residents, i valorar la seva
acceptació, tenim dos qüestionaris. Un d’ells esta dirigit a cada nou resident per
conèixer els seus interessos lúdics , i l’altre ens serveix als professionals per valorar el
nivell de participació i integració de cada resident en les diverses activitats. Aquest
últim es fa aproximadament cada semestre, coincidint amb el PAI d’aquell resident.
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Qüestionari de valoració dels interessos lúdics:
Nom del resident:_______________________________________________
Lloc de naixement:_________________________________
Lloc de residencia:_________________________________
1.-Profesió o dedicació anterior:
2.-Aficions que té o ha tingut:
3.-Activitats a que ha renunciat per incapacitat funcional o malaltia:
4.-Noves activitats que ha iniciat recentment:
5.-Sortides que realitzava fora del domicili (esglesia, mercat,llar de jubilats,...)
6.-Quines de les següents activitats li agrada realitzar:
Activitats lúdiques:
- Jocs de taula (cartes,domino, parchis,...)
- Col·leccionar coses. Quines?
- Escoltar música, cantar.
Activitats intel·lectuals:
- Lectura (diaris, llibres,...)
- Debats, tertúlies.
Activitats socials:
- Visita a museus, exposicions,...
- Veure la TV.
- Cinema, teatre.
- Celebrar festes (aniversaris, Nadal,...)
Activitats manuals:
- Pintar i dibuixar.
- Modelar amb fang, plastilina,...
- Cosir, fer mitja, brodar.
- Cuinar.
- Jardineria i hort.
- Altres manualitats. Quines?
Activitats físiques:
- Gimnàstica.
- Passejar.
- Esports. Quins?
Memòria col·lectiva:
- Historia viva.
- Tradicions
- Refranys,contes, costums, festes populars.
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Valoració de la participació i integració en les activitats socioculturals i
educatives.
Nom del resident:______________________________________________
Data:
1. Amb quines activitats té més destresa?
2.- Amb quin tipus d’activitat es sent més motivat?
3.- Participa en totes les activitats que se li proposen o sols a les que li interessen?
4.- Rebutja habitualment participar en les activitats?
5.- Prefereix les activitats en grup o individuals?
6.- Quin rol desenvolupa durant els tallers?
-

PASIU
ACTIU
LIDER
DISGREGADOR DEL GRUP
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12.- REUNIONS D’EQUIP
REUNIÓ SETMANAL: Realització i seguiment dels PAIs.
Professionals: Auxiliars de referència, RHS, Fisioterapeuta,
Psicòloga, Treballadora Social.
Durada: 2 hores.
Objectius: -Avaluar el seguiment dels residents.
- Abordar les diferents problemàtiques dels residents
- Informar de incidències, canvis o novetats en relació
als residents.
REUNIÓ MENSUAL: Establiment i seguiment de les tasques diàries per al bon
funcionament de la residencia.
Professionals: Auxiliars de referència, Equip tècnic, Equip
directiu.
Durada: 2 hores.
Objectius:- Establir, explicar i fer seguiment de les diverses
tasques del personal auxiliar per confeccionar els diferents
planings per el correcte funcionament de la residencia. (llevar a
residents, posar a dormir, àpats, dutxes, planificació de neteja,...).
- Resoldre els dubtes i incidències que puguin sorgir.
-Informar sobre les incidències produïdes.
- Abordar diferents problemàtiques.
- Reorganitzar planings, registres,...
REUNIÓ TRIMESTRAL: Avaluar i planificar les diverses tasques de la residencia
per al bon funcionament d’aquesta.
Professionals: Tot l´equip.
Durada: 1 hora.
Objectius: -Informar sobre les incidències produïdes.
- Abordar diferents problemàtiques.
- Reorganitzar planings, registres,...
REUNIÓ ESPECIAL: Per parlar d’algun tema o problemàtica puntual o urgent.
Professionals: Segons necessitat.
Durada: 1 hora
Objectius: Tractar un tema concret i resoldre’l.
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13.-FORMACIÓ
Curs: Auxiliar de Tutela (75 hores)
Lloc de realització: Girona.
Dates: D’abril a juliol de 2013
Curs: Higiene Personal (20 hores)
Lloc de realització: Banyoles
Dates: 16/09/13 a 09/10/13
-“Curs teòric-pràctic de formació específica en prevenció de riscos laborals”.
GIROPREVEN. Residencia Can carré. Banyoles.
“CONTROL DE COSTOS A LES COMPRES” (12 HORES)
Xerrada:“Taula sobre la valoració geriàtrica Integral” (3 hores).
“I Jornada Gironina de Salut Mental i Atenció Primària” (10 hores).

14.- ALUMNES EN PRÀCTIQUES
La nostra empresa sempre a apostat per la formació i el treball en equip, entre els
nostres professionals i també amb altres entitats del sector, i seguint aquest criteri hem
realitzat varis contractes de col·laboració per a pràctiques.
Durant el 2013 s’han realitzat convenis de practiques amb:
AJUNTAMENT DE SALT.1 alumne en pràctiques d’auxiliar de
geriatria.
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY I AJUNTAMENT
DE BANYOLES. 2 alumnes en pràctiques d’empleat domèstic.
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY I AJUNTAMENT
DE BANYOLES. 2 alumnes en pràctiques d’auxiliar de geriatria.
ESCOLA UNIVERSITARIA DE LA SALUD I L’ESPORT.
EUSES GARBÍ. Escola de Fisioteràpia.
3 alumnes de pràctiques de fisioteràpia.

15.- PROPOSTES FUTURES
Creació de places de centre de dia.
Renovació del rentador i vestidor.
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