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Introducció

A la vida de les persones que es troben en situació de dependència es donen
situacions on no poden realitzar les activitats de la vida diària (AVD) de forma
autònoma. La tasca del professional és delimitar el tipus d’ajuda que cadascuna
d’elles necessita per afavorir la seva autonomia i permetre la satisfacció de les
pròpies necessitats. La intervenció a través d’un programa d’entrenament en
habilitats d’autonomia personal i social afavoreix l’assoliment d’objectius per
arribar a assolir aquesta fita. El tècnic forma part d’aquest programa i sota els
principi d’autodeterminació oferirà suport a les persones en l’atenció, entre
d’altres, de les seves necessitats bàsiques d’alimentació, d’higiene i de descans.
Les AVD comprenen totes aquelles activitats de la vida quotidiana que tenen un
valor i un significat concret per a un usuari. El seu estudi s’estructura en un únic
apartat, on es categoritzen i es donen les directrius d’elaboració dels programes
d’intervenció que permeten la integració social d’aquestes persones. Aquesta
unitat s’encarrega de tractar els conceptes sobre la manera d’organitzar la vida
de les persones que es troben en situació de dependència, per afavorir la seva
autonomia respecte de les seves necessitats bàsiques.
En el primer apartat, “Habilitats i hàbits d’autonomia personal, i el programa
d’entrenament”, s’analitzen les diferents estratègies i tècniques d’intervenció per
al manteniment i desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal. Aprendreu a
realitzar programes d’entrenament de les AVD per concretar les mesures de suport
més adients per a cadascun dels usuaris.
En el segon apartat, “L’acompanyament a les persones en situació de dependència”, s’analitza com estar present i escoltar més enllà de les paraules, respectar les
creences i la dignitat dels usuaris, estimar i cultivar un vincle basat en la confiança,
promoure experiències satisfactòries dintre de les seves limitacions, sostenir el seu
patiment i les seves pors, tenir una actitud oberta, vital i esperançadora.
En el tercer apartat, “Valoració del seguiment de la intervenció”, s’analitzen els
aspectes generals sobre els processos avaluatius de qualsevol programa d’entrenament de les AVD a través d’un exemple pràctic.
Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades.

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

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
2. Duu a terme activitats per al desenvolupament d’hàbits autonomia personal i
social amb les persones en situació de dependència seleccionant- les en funció de
les seves característiques.
• Identifica les principals tècniques i estratègies per a l’aprenentatge d’hàbits.
• Identifica les característiques de les persones usuàries en relació amb la
motivació i l’aprenentatge.
• Duu a terme les activitats per al manteniment i millora de l’autonomia
personal.
• Respecta les limitacions físiques i culturals de les persones en situació de
dependència.
• Motiva les persones en situació de dependència en l’adquisició i/o manteniment dels hàbits d’autonomia personal i social.
• Aplica tècniques de modificació de conductes per al manteniment i la
millora de l’autonomia personal i social.
3. Fa l’acompanyament en la gestió de les activitats de la vida quotidiana
relacionant els recursos comunitaris amb les necessitats de les persones en situació
de dependència.
• Obté informació de l’equip interdisciplinari per identificar les necessitats
d’acompanyament de la persona en situació de dependència.
• Identifica les activitats d’acompanyament que s’han de fer, tant en una
institució com al domicili, respectant els drets de les persones implicades.
• Aplica criteris i estratègies que afavoreixin l’autonomia personal de les
persones en situació de dependència en les situacions d’acompanyament
• Registra el desenvolupament de les activitats d’acompanyament així com
les incidències sorgides durant aquestes.
• Argumenta el respecte a les directrius, orientacions i protocols establerts en
les tasques d’acompanyament.
• Té en compte el codi deontològic dels professionals.
4. Realitza el seguiment de les intervencions de suport en el desenvolupament
d’hàbits relacionant la informació extreta de diferents fonts amb els instruments i
protocols d’avaluació.

L'aprenentatge i entrenament d'habilitats i
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dependència
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• Defineix instruments de recollida d’informació per al seu ús en el procés
d’avaluació de la intervenció i valoració de la persona en situació de
dependència.
• Emplena els protocols específics de cada intervenció i del procés d’avaluació, tant al domicili com en la institució.
• Aplica instruments de registre i transmissió de les observacions realitzades
en el desenvolupament de les activitats.
• Valora la importància dels processos d’avaluació en el desenvolupament de
la seva tasca professional.
• Justifica la importància de la transmissió de la informació a l’equip interdisciplinari.
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1. Habilitats i hàbits d’autonomia personal i programa d’entrenament

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

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

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

L’ autonomia personal és la capacitat d’una persona per prendre decisions
per si mateixa (autodeterminació) i portar a terme les activitats de la vida
diària de manera autònoma.
Dins l’aprenentatge dels hàbits d’autonomia personal cal distingir entre tres
conceptes interrelacionats: l’habilitat, l’hàbit i les rutines.
• Habilitat: conjunt de capacitats físiques, motrius i cognitives d’una persona per realitzar una tasca determinada amb destresa i d’acord amb els valors
culturals del seu entorn proper. Ajuden a desenvolupar l’autonomia de les
persones, però per fer-ho es necessari que s’adquireixin certs hàbits.
• Hàbit: conducta apressa que la persona exerceix automàticament en el
moment oportú i de forma adequada a través de l’aprenentatge vivencial.
Implica un entrenament constant, emprant les mateixes tècniques i en
moments concrets i adients. Els hàbits són els actes apresos o adquirits que
permeten establir una sèrie de rutines, que executem de manera automàtica.
Quan l’individu té l’habilitat de realitzar una acció i la realitza de manera
rutinària en qualsevol context similar, ha adquirit l’hàbit.
• Rutines: accions apreses que apliquem de manera automàtica sense ser-ne
conscients i que portem a terme de manera diària i regular.

Activitats de la vida diària
(AVD)
Tasques elementals que
permeten a la persona
desenvolupar-se en el seu dia a
dia de forma adaptada i viure
integrada en el seu medi social.
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Les rutines són fonamentals en la nostra tasca professional, ja que ajuden als
usuaris a predir què, com i quan passaran les tasques que es duran a terme per
aprendre i assolir els diferents hàbits, millorant així de manera progressiva la
seva autonomia personal. És per aquest motiu, que serà de vital importància
que el TAPSD (Tècnic d’Atenció a persones en situació de dependència) els
ajudi a mantenir les seves costums, a mantenir un cert ordre ja sigui dins de
la seva llar o en la residència i a repetir les vegades que calgui els diversos
hàbits per tal d’automatitzar-los.
Exemple per identificar la diferència entre habilitat, hàbit i rutina

Si és necessita el suport del
professional per executar l’habilitat
significa que l’hàbit encara no s’ha
adquirit. Font:José Fresnadillo (Flickr)

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

• L’habilitat correspondria a la capacitat de controlar la musculatura del cos per realitzar
cadascuna de les accions necessàries per rentar-se les dents (agafar el raspall, possar la
crema, raspatllar-se les dents, etc).
• Si la persona és capaç de rentar-se les dents en finalitzar qualsevol dels àpats, sigui quan
sigui i ho faci al lloc on ho faci, ha adquirit l’hàbit de rentar-se les dents i, per tant, serà
autònoma en la realització de l’acció.
• Si en finalitzar el sopar la persona es dirigeix a rentar-se les dents abans d’anar-se a dormir
de forma automàtica, sense rebre cap instrucció per part del professional, rentar-se les dents
després de l’àpat ja forma part de les seves rutines.

El bon assoliment dels hàbits, ajuda la persona amb dependència a
relacionar-se millor i a reforçar la seva autoestima, així com la seva seguretat
personal.
Els TAPSD han de fomentar el seu aprenentatge i entrenament, actuant com
a models, ajudant en tot moment a assolir-los i seguint les rutines establertes
de la mateixa manera per evitar que suposi un sobreesforç als usuaris realitzarlos diàriament. L’objectiu és aconseguir que progressivament les rutines ens
converteixin en hàbits.

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

Atenció i suport psicosocial
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• Una pèrdua, com ara l’envelliment, una malaltia o accident, perdent una
capacitat que abans es tenia.
• Una mancança per una discapacitat o malaltia prematura que provoca que
aquesta habilitat mai hagi estat adquirida.
En aquest vídeo podeu aprofundir en el concepte de dependència així com en els
reptes que suposa per a la societat avui en dia:

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

La Llei de dependència (Llei 39/2006 de 14 de desembre) defineix la promoció de
l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència com
aquella capacitat de controlar, afrontar i prendre la seva pròpia iniciativa a l’hora
d’asumir les seves propies decisions, a viure amb total llibertat i exercint el seu
dret a l’autodeterminació i desenvolupant-se dins de les activitats bàsiques de la
vida diària (ABVD). En la mateixa línia, l’article 13 d’aquesta llei s’hi assenyalen
tres objectius que han de garantir que qualsevol persona amb dependència pugui
desenvolupar-se de manera autònoma en les activitats de la vida diària (AVD). Els
objectius són els següents:
• Facilitar una existència autònoma dins del seu medi habitual el màxim de
temps possible.
• Promocionar un tracte digne en tots els àmbits de la vida personal, familiar
i social, tot afavorint la seva incorporació activa.
• Ajudar a les persones a preparar-se davant la vida implica proporcionar-los
suports, eines i elements bàsics i necessaris per aconseguir la seva plena
autonomia i independència dins del context social en el qual es troben
immersos.
Per tal d’accedir al sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència, cal primer
de tot fer la sol·licitud de la valoració de la dependència, i un cop dictaminat el grau
de dependència per tal de ser beneficiari de les ajudes o prestacions que dictamina
la llei, cal elaborar el programa individual d’atenció (PIA) o pla individualitzat
d’atenció integral (PIAI).
Els organismes responsables de gestionar totes les ajudes a la dependència a
Catalunya són el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i la Direcció
General de Protecció Social, i el procediment és el següent:
1. Les sol·licituds de reconeixement de la dependència són derivades als
serveis de valoració de la dependència (SEVAD).
2. Després d’estudiar la informació del cas, una persona de l’equip professional d’aquest servei es posa en contacte telefònic amb la persona sol·licitant

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

Atenció i suport psicosocial

12

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

per acordar una visita al domicili o al centre en què resideix (en el cas de les
persones ingressades). En aquesta trucada li faciliten el nom i els cognoms
de la persona que anirà al domicili o centre a fer la valoració i el dia i l’hora
de la visita.
3. Si no fos possible contactar telefònicament amb la persona, se li envia una
carta al domicili o centre de residència en què se li demana que es posi en
contacte amb el servei de valoració per concertar la visita.
4. Una vegada realitzada la visita, la Comissió de Valoració, integrada per
l’equip consultor dels SEVAD i, com a mínim, una persona representant
dels Serveis Territorials del Departament, revisa les valoracions i emet un
informe amb la proposta del grau de dependència.

La valoració del reconeixement de grau de dependència correspon amb
caràcter exclusiu a l’Administració pública. Per tant, ni cap particular ni cap
entitat privada estan autoritzades a fer aquest tipus de valoració.
Després de l’elaboració de l’informe de valoració, el servei d’atenció a les
persones dels Serveis Territorials del Departament (i a la ciutat de Barcelona, el
Consorci de Serveis Socials, per delegació de la cap d’Atenció a les Persones del
Barcelonès) emet la resolució en un termini màxim de tres mesos. El dictamen
determina el grau de dependència i els serveis o les prestacions econòmiques que
corresponen a la persona sol·licitant.
Aleshores, aquesta ha d’esperar que des dels serveis socials del seu ajuntament o
des dels serveis socials del centre (en el cas que estigui ingressada) es posin en
contacte amb ella per portar a terme el Programa individual d’atenció (PIA).
Programa individual
d’atenció (PIA)
Trobareu més informació sobre
el PIA a la pàgina web del
Departament de Treball i Afers
Socials de la Generalitat de
Catalunya: goo.gl/6ZN55W.

El PIA és l’eina bàsica de la
intervenció professional
amb els diversos usuaris.

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

El programa individual d’atenció (PIA) o el pla individualitzat d’atenció
integral (PIAI) és un document en el que s’enregistren totes les estratègies
destinades a l’atenció integral i personalitzada de cadascun dels usuaris/es.
L’elaboració del PIA o PIAI comporta la participació de diversos
professionals, dels familiars i del mateix usuari/a. Es tracta d’un document
que recull totes les intervencions que s’han d’aplicar, sobretot dins de l’àmbit
institucional.
El procés s’inicia quan l’Administració autonòmica ha emès la resolució de la
sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència. Aleshores, la persona
sol·licitant rep la trucada dels serveis socials del seu ajuntament o l’avís al centre
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(en el cas que estigui ingressada) per concertar una entrevista (al centre de serveis
socials, al domicili o al centre residencial). L’objectiu de l’entrevista és conèixer
les seves preferències pel que fa a les prestacions i els serveis que preveu la Llei
de Dependència en funció del grau reconegut. Si no fos possible localitzar-la
telefònicament, se li fa una notificació escrita en què se la cita un dia i hora
programats.

En cap cas un ciutadà no pot deixar d’adquirir el reconeixement de grau de
dependència per haver-hi un silenci administratiu. Sempre ha de rebre una
resposta, sigui afirmativa o negativa.
Un cop reconeguda la situació de dependència, el grau de dependència es pot
revisar a instàncies de la persona interessada, dels seus representants o d’ofici per
les administracions públiques competents, per alguna de les següents causes:
• Millora o empitjorament de la situació de dependència.
• Error de diagnòstic o error en l’aplicació del barem corresponent.
Un cop acceptat el PIA, l’equip interdisciplinari tant de les residències com
del Servei d’Atenció Domiciliària, s’encarregarà d’elaborar el Pla Personalitzat,
tot establint les accions i els recolzaments necessaris per cobrir, compensar o
pal·liar les necessitats detectades en cadascuna de les àrees del PIA. Es mantindrà
informada a la família en tot moment, i sempre que sigui possible es demanarà la
seva col·laboració.

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

1.3 Activitats de la vida diària
Entenem per autonomia la capacitat, i/o fins i tot el dret, de prendre decisions
personals sobre com viure, d’acord amb les voluntats, llibertats i preferències
pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària
(ABVD), sigui de manera individual o amb suport tècnic. Així, perdre certa

Avaluació final
Instrument que permet mesurar
el grau d’assoliment dels
objectius establerts al PIA. Ens
ajuda a analitzar si es fa
necessari redefinir-los,
modificar-los o substituir-los per
uns altres.
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autonomia a l’hora de realitzar les ABVD afectarà en gran mesura l’estat del
benestar integral dels usuaris, no només de manera particular, sinó també de
manera general implicant a les persones que l’envolten.

Les activitats de la vida diària (AVD) són totes aquelles tasques o
conductes que una persona realitza de manera diària i que el permet viure de
forma autònoma i a la vegada integrat dins del seu context social.
Aquestes activitats es desglossen en tres tipus, segons el seu grau de dificultat:
• Activitats bàsiques de la vida diària (ABVD)
• Activitats instrumentals de la vida diària (AIVD)
• Activitats avançades de la vida diària (AAVD)
Les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) són totes aquelles tasques més
elementats que realitzen les persones de manera rutinària o a diari, donant-los
la possibilitat de poder gaudir d’una vida més o menys digna. Són de caràcter
universal i inclouen la satisfacció de les necessitats més bàsiques:
Una AIVD, com és cuinar, pot estar
vinculada directament a una ABVD,
com és alimentar-se. Font: Letua
(Flickr)

• Menjar
• Vestir-se
• Higiene corporal
• Utilització del WC
• Control d’esfínters
• Desplaçaments dins la llar
• Reconeixement de persones i objectes
• Comprensió i execució d’ordres i tasques senzilles
Per altra banda, cal tenir en compte les activitats de caire més instrumental,
activitats que impliquen una major complexitat a nivell cognitiu i motriu. Estan
relacionades amb la interacció amb el medi, tot i que algunes es poden delegar
a altres persones. Les activitats instrumentals de la vida diària (AIVD) són,
entre d’altres:
• Prendre la medicació.
• Parlar per telèfon.
• Desplaçar-se fora de la llar.
• Utilitzar el transport públic.
• Realitzar les tasques de manteniment i higiene de la llar.
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• Administrar-se els diners.
• Anar al metge.
• Comprar béns necessaris.
• Llegir i escriure.
• Tenir cura dels altres, vigilar i cuidar infants.
Per últim, hi ha les activitats avançades de la vida diària, activitats que no
són necessàries per poder desenvolupar-se de manera independent. Són força
complexes i estan molt relacionades amb l’estil de vida de l’usuari. Són de caire
lúdic i relacional i ajuden a poder desenvolupar-se en diferents rols socials. Les
activitats avançades de la vida diària (AAVD) són, entre d’altres:
• Participació social
• Activitat laboral
• Oci i el temps lliure
• Activitat educativa
Per tal de poder portar a terme les diferents activitats descrites, la persona ha de
tenir preservades diferents habilitats bàsiques. Si, pel contrari, aquestes es troben
afectades, la persona requerirà certes mesures de suport per compensar-ho.

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

1.4 Estratègies d’intervenció
l’autonomia personal

de

manteniment

i

millora

de

Un dels objectius dels professionals de l’àmbit sociosanitari és vetllar pel manteniment i/o adquisició de l’autonomia personal de la persona del servei on es
situï. Per fer-ho s’apliquen un seguit d’estratègies d’intervenció orientades cap el
manteniment i millora de l’autonomia personal centrades a:
• Entrenar i mantenir eterminades habilitats d’autonomia personal.
• Adquirir eterminades habilitats d’autonomia personal.
• Desenvolupar determinades habilitats d’autonomia personal.
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Com a tècnics, de forma general, cal:
• Detectar i partir de les capacitats potencials de cadascuna de les persones
amb dependència.
• Fer partícip la persona de la importància que té poder-se desenvolupar de
manera autònoma.
• Ajudar a reflexionar sobre les intencions vers les tasques a realitzar. Es
tracta de fer veure el sentit del que fem.
• Crear un clima de confiança i seguretat establint uns bons canals de
comunicació.
• Partir del concepte d’autodeterminació de les persones, garantint que en la
mesura del possible es doni resposta a les seves demandes.

Les estratègies d’intervenció es basen, principalment, en les teories de
l’aprenentatge i les tècniques de modificació de conducta.
Vegeu l’explicació de les
teories de l’aprenentatge i
les tècniques de modificació
de conducta en els apartats
“L’aprenentatge i motivació
en persones en situació de
dependència” i “Tècniques
de modificació de conducta”.

L’actitud del tècnic davant qualsevol intervenció inclou les següents consideracions:
• Buscar en tot moment fomentar l’autonomia personal de qualsevol dels
usuaris, evitant la sobreprotecció.
• Ajudar a portar a terme un estil de vida saludable, i sobretot positiu.
• Buscar en tot moment reforçar l’autoestima.
• Tenir paciència i molta sensibilitat.
• Parlar contínuament amb l’usuari i donar sempre afecte.
• Respectar en tot moment la seva dignitat, tot valorant la seva autonomia
personal.
• Garantir en tot moment l’autodeterminació, les preferències i els sentiments.
Es duen a terme intervencions per al manteniment i millora de l’autonomia
personal en les següents activitats de la vida diària:
• Higiene personal
• Imatge personal
• Vestimenta i manteniment de la roba
• Alimentació
• El descans
• Neteja i ordre de la llar
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És important adequar l’ajuda a la necessitat vital de la persona amb
dependència. Quan els TAPSD fan activitats que substitueixen la persona
dependent ja no l’estant ajudant a fomentar la seva autonomia, sinó que estan
contribuint a augmentar i aguditzar la dependència de la persona a la qual
presten el servei.

1.4.1 Higiene personal
La higiene personal és entesa com aquells procediments emprats en la prevenció
i conservació de la salut. Quan una persona es troba en situació d’independència
es troba capacitada per realitzar totes les tasques vinculades a la higiene personal,
però en canvi, en situacions de dependència la persona, la majoria de les vegades,
necessitarà el suport d’un tercer per poder-les portar a terme. Així doncs, la
higiene personal ha de perseguir:
• Eliminar l’excés de greix, la suor i la brutícia de la pell.
• Evitar l’aparició de bacteris que fomentin una infecció.
• Eliminar les cèl·lules mortes que es troben en la superfície de la pell.
• Donar sensació de confort, benestar i ajuda per poder descansar.
• Estimular el rec sanguini.
• Mantenir la pell en bones condicions per tal que pugui portar a terme les
seves funcions vitals.
A l’hora de portar a terme qualsevol higiene personal, com a tècnics caldrà tenir
en compte les següents consignes generals:
1. Informar la persona de la tasca que es portarà a terme.
2. Crear un espai íntim i respectuós en què la persona se senti a gust.
3. No anar amb presses, sinó que cal dedicar el temps que es consideri
necessari per realitzar la higiene personal.
4. Un cop al dia revisar l’estat de la pell i fer una neteja dels genitals.
5. Tenir tot el material degudament preparat (gel, esponges o manyopla, pinta,
tisores, raspall de dents, tovalloles de diverses mides i la roba, tant personal
com l’íntima).
6. Demanar la col·laboració de la persona en aquelles tasques que pugui
realitzar de manera més autònoma, d’aquesta manera es fomenta la seva
autoestima.
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7. La temperatura de l’habitació haurà d’oscil·lar entre 22 i 24ºC. Per mantenir
la temperatura és apropiat tancar portes i finestres, d’aquesta manera
s’eviten els corrents d’aire.
8. La temperatura de l’aigua ha d’estar a uns 37 ºC, aproximadament.
9. Emprar sabons no irritants i tenir en compte l’elecció dels mateixos per part
de la persona.
10. Utilitzar tovalloles grans, i en la mesura del possible, intentar escalfar-les
amb precaució sobre un radiador especial per a tovalloles.
11. Procurar que la llum del lavabo sigui suau i no il·lumini massa, per donar
tranquil·litat a la persona i per procurar que es pugui relaxar i gaudir del
bany.
12. Aprofitar la higiene personal per realitzar massatges a la pell i afavorir així
la circulació sanguínia.
13. Seguir un ordre precís en el rentat de les diverses parts del cos.
14. Si la persona portés vies o sondes anar amb compte, tot evitant realitzar
moviments bruscos que les puguin desconnectar.
15. La higiene personal es pot realitzar a la banyera, a la dutxa o al llit. Sempre
que es pugui moure la persona es farà a la dutxa o a la banyera, ja que és
més relaxant que fer-ho al llit.
En el moment de portar a terme la higiene personal d’un usuari, cal tenir en
compte, que aquesta higiene la pot portar a terme tant a la banyera, en la dutxa
com en el llit. Per fer-ho, es parteix de la situació personal i el grau d’autonomia
de la persona a la qual es presta la nostra atenció. Serà necessari determinar el
grau de litimació de la persona, tot valorant les seves possibilitats reals a l’hora
de realitzar per sí mateixa determinades activitats de la vida diària. Per fer-ho, cal
analitzar la falta d’equilibri que pugui presentar, la força muscular, la coordinació
de moviments i de visió, el grau de consciència i d’atenció, i si pot existir algun
problema de comportament provocat per alguna malaltia neurològica, com per
exemple agressivitat, apatia....

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

• Primer de tot cal establir una pauta d’hàbits d’higiene personal. És important tenir en compte
que no totes les persones necessiten banyar-se tots els dies, però és recomanable establir
hàbits de neteja diàtia de la cara, les mans i els genitals.
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• Realitzar el bany sempre a la mateixa hora (sempre que això sigui possible).
• Explicar cadascun dels passos que s’hauran de seguir, per fer-ho cal emprar les instruccions
verbals i acompanyar-les amb gestos per millorar la comprensió de l’acció que s’han de portar
a terme.
• Seguir un ordre establert a l’hora de portar a terme el bany, començar per la part superior i
acabar amb les extermitats inferiors.
• Si s’observa que la persona posa impediments a l’hora de portar a terme el bany, cal seure’s
amb ella i explicar amb tranquil·litat el perquè de portar a terme la higiene personal, si tot i
així es resisteix, és important deixar pasar una estona i probar-ho quan la persona es trobi
més animada i de millor humor, per fer-ho, es poden parlar d’aspectes on la persona es senti
còmode i a gust. És important recordar que no es busca imposar les tasques a realitzar, sinó
que en tot moment es cerca la cooperació de l’usuari.

Alguns dels productes de suport i adaptacions són els següents:
• Agafadors i barres de seguretat: faciliten la subjecció de la persona i donen
seguretat.
• Seients de banyera i dutxa o taula: permeten que la persona estigui asseguda
mentre dura el bany o dutxa.
• Catifes antilliscants: disminueixen el risc de relliscar dins la dutxa o la
banyera.
• Allargadors de mànecs: ajuden a completar els moviments per fer les
activitats de la higiene.
• Engruixidors: permeten subjectar millor els estris que s’utilitzen en la
higiene diària.
El següent vídeo permet veure l’ús d’alguns dels productes de suport esmentats:
bit.ly/2HPro07
Higiene personal a la banyera

La realització de la higiene personal, ja sigui a la banyera o a la dutxa, es tracta d’un
moment molt íntim i requereix una actuació molt curosa per part del professional.
Al portar a terme aquesta acció és farà necessari ajudar a la persona amb delicadesa
i vetllar per la seva seguretat, evitant en tot moment possibles riscos i perills que
puguin perjudicar-lo. És per aquest motiu que marcarem la següent diferenciació
tenint en compte si ens trobem davant de persones amb un cert grau d’autonomia
o pel contrari, són totalment dependents.
Cal tenir presents les següents consignes i adaptar-les en funció del grau d’autonomia de la persona:
1. Recordar que és molt important no tancar amb pestell la porta del lavabo,
per tal de poder-hi accedir des de fora si fos necessari.
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2. Ajudar la persona a preparar tot el material necessari per portar a terme el
bany.
3. Tenir la temperatura del bany entre 20 i 24 ºC.
4. Col·locar una goma a la banyera per evitar que rellisqui i una estora a la part
de fora per tal que pugui recolzar-se en sortir i en entrar.
5. Mantenir la temperatura de l’aigua entre de 38-40 ºC, atenent el criteri i gust
personal de l’usuari.
6. Si l’usuari es pot treure la roba per si sol, deixar que ho faci. El mateix amb
les ensabonades: si pot, deixar que ho faci per si sol.
7. Ajudar la persona a entrar i sortir del bany.
8. No deixarem mai sol l’usuari.
9. Donar suport per tal d’hidratar tota la pell.
10. No marxar del domicili, sinó quedar-se a prop tant per ajudar a entrar i sortir
de la banyera.
11. Animar l’usuari a vestir-se per si sol. L’ús de roba ampla, com vestits oberts,
faldilles i pantalons de goma a la cintura, sabates sense cordons i mitges fins
a la cuixa, ajuda en alguns casos a realitzar aquesta tasca de forma autònoma.
12. En finalitzar el bany, recollir tota la roba del terra i endreçar el lavabo.
Per als banys a la banyera, en alguns casos és útil l’ús de taules de transferència
i bancs de transferència, que permeten lliscar dins del bany i després emprar la
dutxa a la banyera. És important assegurar-se que tots els productes de suports
utilitzats estiguin a l’alçada correcta i siguin estables per a reduir el risc de
caigudes.
Per facilitar l’accés a la dutxa d’una persona amb dependència, pot ser molt útil
disposar d’un producte de suport com una cadira de bany o de dutxa. Serveixen
de suport a aquestes persones que no poden dutxar-se dempeus o sense assistència,
a més de proporcionar autonomia i seguretat. Estan fabricades en materials de
metall i plàstic resistents a l’aigua.
Exemple de passos per dutxar una persona en cadira de rodes o amb poca mobilitat
Per a la dutxa d’una persona en cadira de rodes o amb poca mobilitat cal realitzar les
següents accions:

• Preparar el bany amb tot el material necessari i procurar que aquest es trobi a l’abast de la
persona amb mobilitat reduïda.
• Ajudar l’usuari a anar al bany i col·locar la cadira de bany si fos necessari.
• Assistir l’usuari a desvestir-se proporcionant-li privacitat.
• Ajudar l’usuari a entrar en el bany cuidant que no caigui.
• Assistir l’usuari a realitzar la transferència de la cadira de rodes a la cadira de bany si és
necessari.

Atenció i suport psicosocial

21

• Deixar que es banyi i, si és necessari, ajudar l’usuari a rentar-se aquelles parts del cos on
mostri més dificultat.
• Assecar-li la pell per complet i, si va en cadira de rodes, ajudar l’usuari a fer la transferència
de manera segura.
• Ajudar l’usuari a vestir-se.

Higiene de la boca

A l’hora de portar a terme una higiene bucal, com a tècnics haurem de tenir en
compte les següents consignes:
1. Facilitar i preparar tots els estris necessaris (raspall, pasta dentrífica, colutori
bucal...).
2. Respectar els hàbits de l’usuari. En cas que detectem algun hàbit incorrecte,
donar-li pautes a seguir.
3. Si porta pròtesi, recordar que ha de netejar-la i esbandir-la.
Exemple dels passos per a la neteja de les dents
Per realitzar la neteja de les dents cal realitzar les següents accions:

• Ajudar a l’usuari a cobrir el seu pit amb una tovallola.
• Preparar el raspall de dents, preferiblement de baixa duresa, amb una mica de pasta
dentífrica.
• Indicar que el raspall s’ha de col·locar en un angle de 45 graus (respecte les dents) perquè les
cerres penetrin a l’espai interdental. Els moviments seran de dalt cap avall per als superiors,
i d’avall cap a dalt als inferiors. Netejar la cara externa, interior, superior i inferior, i també la
llengua.
• En finalitzar, indicar que es realitzi un glopeix amb aigua no massa freda i si es considera es
pot acabar utilitzant una solució asèptica.

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

Cada vegada que toquem algun objecte o que toquem una altra persona ens
emporten a les mans una immensa quantitat de microbis dels quals no som
conscients. És per això que es fa necessari portar a terme una bona neteja de
les mans per evitar propagar determinats bacteris.
Com a tècnics, en el nostre dia a dia insistirem a portar una bona higiene de
mans, però també hem de ser conscients de traspassar aquesta informació als
nostres usuaris. Per poder portar a terme una bona higiene de mans realitzarem
els següents passos:
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1. Primer ens mullarem les mans preferiblement amb aigua tèbia, ja que
d’aquesta manera eliminarem més ràpidament els bacteris.
2. Tot seguit ens aplicarem el sabó. El més recomanable és utilitzar un sabó
neutre.
3. Netejarem correctament les dues mans, fregant amb el sabó entre els dits i
les ungles.
4. Seguidament ens aplicarem de nou aigua tèbia i ens esbandirem.
5. Un cop hàgim acabat ens eixugarem amb una tovallola.
6. Si les mans estiguessin molt resseques, aconsellaríem als nostres usuaris
aplicar-s’hi crema hidratant.

1.4.2 Imatge personal
La imatge personal engloba diverses accions, que són:
• El pentinat
• El manteniment de les ulleres o lentilles
• El maquillatge
• L’afaitat
• La depilació
• El manteniment de les ungles
En relació amb el pentinat del cabell o de la barba, com a tècnics haureu de
seguir les següents consignes:
• Animarem la persona perquè es pentini per si mateixa tant el cabell com la
barba, sempre que tingui certa autonomia per fer-ho.
• Durant el rentat del cabell, farem massatges al cuir cabellut per tal d’afavorir
la relaxació.
• Ajudarem l’usuari a triar un tall de cabell apropiat i fàcil de pentinar.
• Acompanyar-los a un estilista on se sentin a gust, segurs i confortables
i potenciar la seva participació en la tria del tipus de pentinat. Si pel
contrari la persona no volgués sortir de casa, demanar que el servei vingui
al domicili.
En relació amb el maquillatge, com a tècnics haureu de seguir les següents
consignes:
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• Estimularem l’usuari a mantenir i adquirir hàbits de cura de la pell a través
de mètodes de neteja i hidratació.
• Per tal que els usuaris es puguin maquillar correctament, utilitzarem pots
amb tapes engrossides, ja que d’aquesta manera hauran de fer menys força
per obrir-los.
• Per afavorir l’autonomia es poden fer servir tons pastels en els productes de
maquillatge, ja que aquests no necessiten de tanta precisió.
En relació amb el manteniment de les ungles, com a tècnics haureu de seguir les
següents consignes:
• Hauran d’estar netes i curtes.
• S’aconsella tallar-les després del bany, ja que estan més toves.
• La forma correcta és donar-los forma corbada en els dits de la mà i recta en
els dels peus.
Algun dels productes de suport que es poden utilitzar per a cadascun dels
procediments descrits son:
• Afaitadores (elèctriques o manuals)
• Pinces amb mànec gran
• Raspalls de cabell amb mànec ergonòmic i corbat
• Tallaungles amb base ovalada i amb incorporació de ventoses
• Tallaungles amb lupa i llum
• Tallaungles amb palanca gran o amb mànec llarg
• Adaptadors per agafar objectes fixats a la mà amb velcro
• Miralls quadrats i reclinables
• Dispensador de sabons

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

1.4.3 Vestimenta i manteniment de la roba
La tasca de vestir-se, desvestir-se i treballar l’aparença personal, a més de fomentar
l’autoestima i la motivació, inclou el desenvolupament de certes habilitats motrius,
com ara mantenir l’equilibri, tenir bona coordinació i disposar de mobilitat
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suficient en relació a les destreses i a la força necessàries per dur a terme les
tasques.
El fet de vestir-se implica:
• Triar la roba adequada segons la temperatura i la situació.
• Saber combinar les peces de roba.
• Col·locar-se correctament totes les peces.
Com a tècnics hem d’intentar evitar que la persona desenvolupi una aparença
d’abandonament i deixadesa tot tenint present quin és l’estat de la roba. És
important vetllar perque les peces de roba estiguin netes, es trobin en bon
estat (eliminant de l’armari aquelles que es trobin malfetes) i s’ajustin a les
característiques de l’usuari, cal que siguin de la seva talla i li siguin còmodes
de posar/treure i de portar.

Un dels objectius del professional és que la persona se senti a gust amb
si mateixa i desenvolupi una actitud positiva respecte la seva aparença
física. És primordial simplificar la vestimenta eliminant aquelles peces de
roba que els vostre usuari no utilitzi habitualment o que no es corresponguin
amb l’estació de l’any en la qual us trobeu immersos.
La majoria de les persones amb diversitat funcional o cert nivell de dependència
necessiten ajuda a l’hora de vestir-se i desvestir-se, activitat que es realitza cada
dia i que pot resultar complexa sense l’ajuda de productes de suport que faciliten
tot el procés. En general els resultarà més fàcil desvestir-se que vestir-se, ja que
els cansarà menys i les accions a desenvolupar són menys complexes.
Per ajudar a fer una mica més fàcil la tasca de vestir-se i desvestir-se, com a tècnics
podem emprar els següents productes de suport, sempre que sigui necessari:
• Usar velcro en comptes de botons.
• Usar roba més ampla.
• Usar peces de roba obertes i descartar peces complicades com petos o vestits,
entre d’altres.
A banda d’aquestes recomanacions i depenent de les capacitats de cada persona,
al mercat també hi ha tot tipus de productes que ajuden a vestir-se i desvestir-se
de la forma més autònoma possible. Destaquen:
• Adaptacions per a cordills
• Botonadors amb una sola mà
• Calçador de mitges que permet posar-se-les sense incorporar-se.
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• Calçador de mitjons
• Clips per a pantalons
• Cordabotons pensats per a persones que tenen poca destresa i poca coordinació de mans i dits i permeten cordar botons amb una sola mà.
• Calçador extra llarg per posar-se les sabates sense incorporar-se.
• Pinces AKTIV pràctiques per a un gran nombre d’activitats de la vida diària.
Per exemple, agafar coses del terra sense ajupir-se, entre d’altres.
Per exemple, per vestir-se les extremitats superiors una vareta amb trau ajuda la
persona a introduir el braç o la mà. També s’utilitza per ajudar a agafar aquella roba
que presenta dificultats d’abast o presenta problemes de moviment de l’espatlla,
maluc o genoll. Per vestir les extremitats inferiors cal un calçador adaptat destinat
a aquells usuaris que presenten greus dificultats per arribar als peus o no poden
flexionar els genolls.
Si la persona presenta dificultats de moviments o d’equilibri:
• Fer que es vesteixin asseguts.
• Si un dels braços està limitat de moviment, introduïr primer aquest i amb
l’altre, estirar la peça de roba.
• Utilitzar unes pinces llargues per introduir les cames dins els camals de la
roba interior i dels pantalons.
• Utilitzar un calçador de mitges i mitjons. Aquest estri, es pot construir
casolanament amb un tros de plàstic dur (tipus radiografia) d’uns 20x25
cm i dues cintes d’uns 150 cm.
• Posar-se les sabates en posició asseguda col·locant una cama sobre l’altra
o el peu sobre una cadira. També hi ha la possibilitat d’utilitzar calçadors
amb mànec llarg.
Exemple tipus d’acompanyament adequat per part del TAPSD
L’Ariadna és una dona de 85 anys que actualment viu sola al seu pis de Barcelona. Fa uns
dies que va caure a la banyera i els metges li han recomanat que estigui enllitada el major
temps possible, almenys durant dos mesos. L’Òscar, el tècnic de dependència del servei
d’atenció domiciliària, se centra a donar suport a l’Ariadna en totes aquelles activitats de la
vida diària en què ara mateix presenta més dependència.
En tot moment haurà de:

• Desenvolupar una actitud positiva per tal que l’Ariadna guanyi autoestima.
• Tenir molta paciència i sensibilitat i intentarà en tot moment no sobreprotegir-la.
• Ajudar l’Ariadna a realitzar les ABVD empreant els productes de suport necessaris per
aconseguir que se senti realitzada i capacitada per portar a terme determinades activitats
de la vida diària.

En relació amb la vestimenta, l’Òscar haurà de:

És fonamental triar el producte de
suport que més s’ajusti a les
característiques de l’usuari. Font:
Fundación Descubre (Flickr)
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• Ajudar l’Ariadna a col·locar-se completament estirada al llit.
• Ajudar-la a posar-se, primer, les peces de roba de la part inferior del cos i després les peces
superiors.
• Girar-la per acabar-li d’ajustar i cordar correctament cadascuna de les peces de roba.

Catàleg del CEAPAT
Centre de Referència Estatal
d’Autonomia Personal i Ajudes
Tècnicques, on trobareu diversos
suports tècnics adaptats segons
les necessitats de cadascuna de
les persones amb discapacitat o
dependència
bit.ly/1vPuSTp.

A l’hora de desvestir-se caldrà tenir en compte les següents consignes:
• Primer treure les peces de roba de les extremitats superiors, seguidament
treure les sabates i acabar amb les extremitats inferior.
• Si existissin problemes cognitius, serà encara més important mantenir
sempre les mateixes rutines.
Pel que fa al tipus de roba i de calçats més habituals, segons les preferències i
necessitats, tindrem en compte les següents consignes:
• Pel que fa al tipus de roba:
– Haurà de ser senzilla, sense gaires tancaments i amb àmplies obertures.
Com a tècnics heu de vigilar que la roba no tingui punts de pressió que
dificultin la circulació i impedeixin una correcta respiració.
– Emprar roba folgada, i sobretot evitar peces de roba ajustades que
impossibilitin una correcta respiració de l’usuari. Per tant, els teixits
hauran de ser agradables i confortables. A ser possible, s’aposta per
l’ús de teixits naturals com el cotó.
– La roba ha d’estar neta per afavorir l’autoestima, la motivació i el
benestar.
– Emprar velcro per als tancaments i cordills elàstics davanters, que
faciliten la vestimenta.

• Pel que fa al tipus de calçat:
– Emprar sabates que ajudin a mantenir un bon equilibri i una correcta
deambulació a l’usuari.
– Buscar sabates força transpirables i a ser possible de pell.
– El calçat ha de ser flexible i impermeable, adaptat a la mida del peu.
– Els talons han de ser baixos i amples (2-4 cm).
– La sola ha de ser flexible, antilliscant i ampla per dissimular les
irregularitats del terra.
– Emprar sabates sense cordons, però si amb velcro.
A l’hora d’intervenir en aquest àmbit amb persones amb un alt nivell de dependència es farà necessari i recomanable que sempre tingueu la roba i els
complements col·locats per ordre i que aneu explicant en tot moment el que aneu
a fer. Verbalitzeu pas per pas el que fareu i si és possible, mostreu les peces de
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roba que heu seleccionat, per tal de que la persona sigui conscient de tot el procés.
Podeu aprofitar aquest moment per comentar el color de la roba, quan ens la posem,
etc, això us ajudarà a crear un clima de confiança i us ajudarà a evitar que es senti
desorientat, tingui por o pel contrari es mostri agressiu davant la situació.

1.4.4 Alimentació
L’alimentació ajuda l’organisme a adquirir les substàncies necessàries per
mantenir-nos i poder-nos desenvolupar correctament. Per aquest motiu, és molt
important ajudar la persona amb dependència a assumir aquesta tasca amb la major
autonomia possible.
La realització d’àpats és una de les activitats diàries més rellevants. Per una
banda, dona resposta a una necessitat primària i, alhora, afavoreix la creació d’un
espai de relació entre les persones i aquells que les cuiden.
En l’alimentació algunes de les intervencions més freqüents són les vinculades a:
• Adquisició d’hàbits alimentaris saludables
• Realització de la compra
• Elaboració de menús
• Suport a la ingesta
L’adquisició d’hàbits alimentaris saludables inclou diversos objectius que es
poden marcar en el pla de treball amb cadascun dels usuaris. Algunes de les
accions poden ser les vinculades a:
• Establir uns horaris adequats per realitzar els àpats (Ex. Sopar hores abans
d’anar a dormir).
• Mantenir uns horaris estables.
• Evitar menjar entre hores.
• Realitzar 3/5 àpats diaris.
• Mastegar els aliments de forma suficient per facilitar la digestió.
La realització de la compra és una activitat de la vida diària que inclou elements
de diversos àmbits. Algunes de les seves accions estan vinculades a l’alimentació
saludable pel que fa a la tria dels aliments, l’exercici de fer la llista de la
compra comprovant els aliments necessaris i calculant les quantitats, dirigir-se
als establiments d’alimentació a obtenir-ne els productes, gestionar el pagament
dels productes, establir una comunicació i dirigir-se als venedors dels productes
alimentaris, etc.

Les prescripcions mèdiques en
relació a l’alimentació de l’usuari
marquen la pauta a seguir a l’hora de
confeccionar els menús.Font:
Spatecc (Flickr)
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L’elaboració dels menús és una altra de les activitats on les persones, sobretot
dins el servei d’atencio a domicili, poden necessitar el suport del professional. En
aquest sentit, habitualment es fa referència a l’elaboració d’un menú setmanal on
es contemplin els 3/5 àpats principals: esmorzar, mig matí, dinar, berenar i sopar.
Cal que el menú doni resposta als requeriments nutricionals de l’usuari. Algunes
de les principals consignes a tenir presents són:
• Característiques de l’usuari a nivell de salut
• Racions adequades
• Dieta equilibrada
• Priorització de productes de temporada
• Equilibri entre els diversos grups d’aliments i tipus de nutrients
• Tria de formes de cuinar òptimes per a l’usuari
El suport a la ingesta, fa referència a l’acció concreta de menjar, el moment
d’ingerir els aliments. En aquest cas, els productes de suport tenen una gran
importància, atès que en els casos necessaris afavoreixen l’autonomia dels usuaris.
Els professionals han de vetllar per la presentació i correcció en l’ús.
Es poden incloure dins d’aquest grup, les accions relacionades amb el moment
de menjar, com parar i desparar la taula, tenint present l’adequada disposició i ús
dels elements necessaris per realitzar l’àpat. D’altra banda, les bones maneres a
taula i els recursos per mantenir una relació adequada amb la resta de comensals,
poden ser conductes a treballar.
Cas pràctic sobre alimentació d’usuaris amb dependència
L’Anna Maria és una dona de 80 anys que viu sola al seu domicili de Tarragona. Actualment
compta amb l’ajuda de la Maria, tècnica d’atenció a persones en situació de dependència,
que dona suport en la realització dels àpats diàris, en la realització de la compra i en altres
activitats de la vida diària.
L’Anna Maria és una senyora que presenta dificultats a l’hora de mastegar determinats
aliments. La Maria ha confeccionat conjuntament amb ella un menú on s’incorporen
aliments tous o amb una preparació/presentació ajustada a les seves necessitats.
D’aquesta forma s’evita que l’Anna Maria hagi de fer grans esforços per menjar i s’assegura
una aportació energètica adequada. Juntes han fet els següents passos:

• Elaborar el menú setmanal. La tècnica conversa amb l’Anna Maria per tenir present les
seves preferències. Per exemple: el platàn li dificulta realització de la digestió, té predilecció
pel peix blanc davant el peix blau, la mongeta i el broquil són de les verdures predilectes, etc.
• Confeccionar la llista de la compra tenint present els productes que l’Anna Maria ja té a casa
i consultant les dates de caducitat dels aliments.
• Fer la compra als establiments del barri per, posteriorment, cuinar els plats del dia.
• Cuinar. La Maria indica tots els pasos que realitza per cuinar els aliments o va preguntant a
l’Anna Maria quin seria el següent pas, fomentant que ella indiqui les quantitats necessaries
per cuinar, etc.
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La dieta de l’Anna Maria està configurada principalment pel consum diari de verdures,
fruites, i sobretot molta fibra. Un exemple de menú diari és el següent:

• Esmorzar: tassa de llet (millor descremada), 50-100 g de pa amb mantega i melmelada sense
sucre afegit
• Mig matí: 1 pera
• Dinar: arròs amb tomàquet (uns 50 gr), amanida crua (enciam, tomàquet, cogombre a petits
trossos), carn picada amb sofregit (uns 150 gr), 1 iogurt i 30 gr de pa
• Berenar: 1 tassa de llet o una infusió
• Sopar: mongeta tendra (uns 150 g en cru), truita d’un ou amb 30 g de pernil dolç, 2 cullerades
petites d’oli, 20 g de pa, 1 taronja

Els professionals han d’estar molt atents a la postura corporal que sostenen
a l’hora de donar suport en la ingesta als usuaris i també a la postura del propi
usuari.
L’esquena ha d’estar sempre recta i el cap inclinat cap endavant per ingerir
qualsevol aliment. Quan el professional doni suport a la ingesta d’aliments sòlids
o líquids es situarà a l’alçada de la persona amb dependència, o per sota dels seus
ulls per evitar que s’ofegui a l’intentar aixecar el cap per menjar.

1.4.5 Descans
El descans es tracta d’una de les activitats més importants del nostre dia a dia, ja
que ens ajuda a reparar-nos de la jornada diària. Com a professionals haurem de
desenvolupar les següents pautes en relació al descans de les persones amb les
quals treballem:
• Utilitzar el llit només per acompanyar-los a dormir.
• Es recomana sempre descansar entre 7 i 8 hores.
• Establir uns horaris regulars per anar a dormir i per llevar-se.
• Establir uns hàbits abans d’anar a dormir; per exemple, que vagin a orinar
abans.
• Evitar el soroll i la llum intensa; per tant, serà molt recomanable que les
habitacions estiguin allunyades de focus perjudicials per al son.
• En aquells casos que siguin necessaris, instal·lar un llum nocturn que ajudi
l’usuari a poder-se desplaçar fins al lavabo. Es pot posar a la tauleta de nit
o bé a la paret.
• Les habitacions no hauran de tenir cap mena d’obstacle que impedeixi la
mobilitat, i en els casos necessaris se simplificarà al màxim el mobiliari del
dormitori.
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• De cara al sopar, procurar que aquest no sigui gaire copiós, ja que una
digestiò pesada pot dificultar el descans.
• Instal·lar barres o suports de protecció als llits per si hi hagués risc de
caigudes.

Per poder descansar correctament és necessari establir un ambient adequat,
ventilat, tranquil i a una temperatura adequada; mantenir uns horaris fixos i
evitar, en la mesura del possible, que els usuaris dormin massa durant el dia.

1.4.6 Neteja i ordre de la llar
Un bon manteniment de la llar és fonamental per assegurar unes condicions de
vida que facin augmentar la seva qualitat. Com a tècnics haurem d’analitzar
les característiques individuals de cadascun dels usuaris per determinar les
tasques concretes on requereix suport, el tipus de suport que necessita i valorar,
si és necessari, quins productes de suport es poden oferir per al desenvolupament
autònom de les tasques domèstiques.
Algunes dels principals productes de suport que es poden fer servir en aquest
àmbit són:
• Sistemes de subjecció per un braç que permeten escombrar o netejar el terra.
• Escombres i recollidors amb mànecs llargs.
• Cubells amb rodes i escorredors elèctrics.
• Escombretes fixades a les parets per netejar els gots i els plats.
• Taules de planxar que es troben fixades a la paret i es dobleguen en sentit
vertical.
• Aspiradores i netejamoquetes que netegen soles.
Les activitats concretes
per donar suport en
aquest àmbit es tracten de
forma ampliada al mòdul
de Suport domiciliari.

Catàleg del CEAPAT
Podeu consultar els seus
productes per a les tasques
domèstiques, entre altres ajudes
tècniques, en l’enllaç:
bit.ly/1vPuSTp.

En el catàleg del Centre de Referència Estatal d’Autonomia Personal i Ajudes
Tècniques (CEAPAT) trobareu una gran varietat de productes que facilitaran
les tasques domèstiques dels usuaris, concretament en l’apartat de productes
de suport per a les activitats domèstiques. Aquests es troben classificats en
subapartats, entre els quals trobem productes de suport per netejar els estris de
cuina, per al menjar, per portar a terme la neteja de la llar i per confeccionar i
mantenir els tèxtils.
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1.5 Procés d’adquisició dels hàbits d’autonomia personal
L’adquisició d’hàbits d’autonomia personal implica la realització d’un aprenentatge de tipus funcional que inclou quatre fases: (vegeu figura 1.1)
Observació directa

1. Planificació. Comprovar que la persona disposa de les habilitats necessàries
per iniciar el procés d’aprenentatge de determinats hàbits i que es troba
motivada per fer-ho. En aquesta fase cal observar i analitzar el nivell de
capacitat funcional que manté la persona. Per fer-ho, enregistrarem les
conductes que realitza per si mateixa i les que presenta més dificultat. Per
tant, serà molt important informar a la persona del tipus d’hàbit que es
pretèn mantenir, treballar o millorar. Li explicarem també el procés que
desenvoluparem amb ell/a, així com de les tècniques que emprearem per
assolir-lo. Posteriorment, definirem els objectius a treballar amb ella, així
com la metodologia, els recursos i la temporalització. Recordeu que en
aquesta primera fase la tècnica que ajuda a recollir el màxim d’informació
és l’observació directa. En aquesta primera fase és necessari que la
persona en tot moment se senti motivada i disposada a realitzar les tasques
encomanades, ja que si s’hi nega no es podran aconseguir assolir els
objectius proposats.
2. Aprenentatge. Els tècnics han de garantir que en tot moment la persona
entengui què i per què es fa. Ens hem d’assegurar que entèn les premisses
donades, ja que si alguna de les indicacions no les té clares, l’aprenentatge
no resultarà com nosaltres esperem i hi haurà errors que haurem de tornar a
corregir, provocant que l’aprenentatge de l’hàbit sigui més lent, més costòs
i generant en la persona frustració per no aconseguir el que nosaltres li
demanem. En aquesta segona fase, cal assegurar-se de que la persona
segueix al peu de la lletra les consignes donades per desenvolupar l’hàbit,
és per això que aquestes les haurem de donar de manera molt clara,
seqüenciada, mantenint en tot moment una actitud positiva i transmitint
confiança. Per altra banda, haurem de realitzar un anàlisi exhaustiu dels
errors comesos sempre de manera positiva, amb la intencionalitat de fer-lo
millorar i avançar vers la consolidació de l’hàbit.
3. Automatització. Cal buscar en tot moment que la persona realitzi per si
mateixa l’hàbit de manera automàtica. S’ha de prendre consciència de les
situacions en que és necessari executar l’hàbit après. L’actuació del TAPSD
és observar i donar suport només quan sigui necessari.
4. Consolidació. L’aprenentatge està assolit i la persona és capaç d’aplicar
l’hàbit en qualsevol situació.

Observació del comportament o
de les accions en curs d’una o
més persones en el moment en
què es produeixen.
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Figura 1.1. Esquema del procés d’adquisició dels hàbits d’autonomia personal

Cas pràctic de les fases d’adquisició de les habilitats d’autonomia personal
L’Olga és TAPSD i treballa amb la Claudia per aconseguir utilitzar un caminador de dues
potes i dues rodes, i anar a buscar el diari cada dia al matí després d’esmorzar. La Claudia
actualment viu sola en un pis situat a la primera planta de la finca, totalment adaptada pel
seu caminador i la qual disposa d’ascensor. El quiosc està situat a 100 metres de casa
seva.
L’Olga pretén que la Clàudia adquireixi l’hàbit d’anar cada matí a buscar el diari o les
revistes al quiosc. Per fer-ho parteix de:
1. Planificació: L’Olga s’encarregarà d’explicar a la Claudia perquè es necessari que aprengui
a anar sola a buscar el diari o les revistes al quiosc. La tècnica estableix quan ho ha de fer,
on ho ha de fer, què ha de fer, amb què ho ha de fer (ús del caminador), amb qui, etc. L’Olga
és conscient que en aquesta primera fase, és primordial treballar l’autoestima de la Claudia,
intentarà ajudar-la a creure en les seves capacitats i a entendre totes les seves consignes.
2. Aprenentatge: l’Olga s’encarregarà d’ensenyar a la Claudia a utilitzar correctament el
caminador per fer-ho servir tant a casa com a l’exterior (a entrar, sortir, arribar fins
la porta principal, obrir la porta tot recolzant-se en el caminador, esquivar les barreres
arquitectòniques que es trobi pel carrer, etc.) Per tant, l’Olga buscarà en tot moment,
l’atenció i la concentració de la Claudia, així com la seva motivació a l’hora de desenvolupar
l’aprenentatge.
3. Automatització: l’Olga s’encarregarà d’entrenar a la Claudia en el domini de l’ús del
caminador fins al quiosc. Per fer-ho, l’acompanyarà diverses vegades, i a poc a poc s’anirà
retirant per donar protagonisme a la Claudia. Per motivar-la a assolir el seu aprenentatge,
emprarà reforços positius verbals (felicitacions). El fet que la Claudia s’esforci i estigui
motivada per aconseguir arribar fins al quiosc, provocarà que al final l’hàbit s’adquireixi i
s’automatitzi.
4. Consolidació: aquí la Claudia ja serà capaç d’anar ella sola a buscar el diari o les revistes
al quiosc per sí mateixa, fet que provoca que la seva autoestima augmenti i que li reforci la
necessitat d’intentar esforçar-se en d’altres activitats.

Durant el procés d’ensenyament-aprenentatge, com a tècnics és important tenir
present les següents consignes:
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• Emprar els reforçadors positius per motivar als nostres usuaris.
• Actuar com a models per tal de que pugui imitar-nos i millorar tant els seus
hàbits com les seves habilitats.
• Donar-los temps suficient a que per sí mateixos realitzin les tasques encomanades.
• Acompanyar-los sempre que sigui necessari, però mai realitzarem aquelles
tasques que puguin desenvolupar per sí mateixos, ja que això suposaria més
dependència i un deteriorament més progressiu de les seves capacitats.
• Adaptar l’entorn sempre a les necessitats dels usuaris, mantenint en tot
moment la seva seguretat.
• Quan sigui necessari emprar els productes de suport més adients i adaptats
a les necessitats particulars de cadascun dels usuaris.

Per tal de garantir l’èxit serà de vital importància que els TAPSD
desenvolupin una comunicació constant amb les persones, intentant en tot
moment no variar l’estructura i ordre en que es realitzen les diverses accions
durant el procès d’aprenentatge.

1.6 Programa d’entrenament d’habilitats d’autonomia personal
Els programes d’habilitats d’autonomia personal i social (HAPS) ajuden els
usuaris a desenvolupar-se de manera més autònoma en diferents àrees personals
i socials. És fonamental que com a tècnics conegueu prou bé les característiques
dels usuaris amb els quals treballareu, tant a nivell individual com grupal, abans
de dissenyar l’essència del programa per tal d’ajustar-lo a les necessitats reals
requerides i fomentar les potencialitats de cadascun dels usuaris.
Els programes d’HAPS són una sèrie d’actuacions que pretenen afavorir
l’autodeterminació de tots els col·lectius tenint en compte les seves possibilitats
biopsicosocials. Tot i que som éssers socials, les HAPS no es desenvolupen de
manera innata, sinó que les adquirim a partir dels aprenentatges que realitzem
de determinades conductes que s’aprenen o s’entrenen. Per això, els tècnics han
d’actuar com a models educatius, i no només com a models assistencials que
supleixin les necessitats dels usuaris.

Un programa és un repertori organitzat i estructurat d’actuacions
desenvolupades per aconseguir uns objectius planificats envers les
necessitats dels usuaris.
Tots els programes d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social
(HAPS) s’estructuren, de manera cronològica, en els següents apartats:
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1. Valoració inicial de les HAPS
2. Establiment d’objectius
3. Metodologia
4. Selecció d’activitats del programa
5. Temporalització de les activitats
6. Recursos del programa
7. Avaluacions del programa
8. Avaluació final i resultats del programa
A partir del següent supòsit pràctic s’exemplifiquen cadascuna de les etapes d’un
programa d’entrenament en HAPS.
Supòsit d’un programa d’entrenament en AVD
La Matilde, una dona de 86 anys amb Parkinson en fase moderada, viu en un segon pis
sense ascensor i presenta certs problemes de mobilitat. El servei d’atenció domiciliària
(SAD) us ha demanat que li feu una valoració, i en el desenvolupament del seu programa
individual d’atenció (PIA) heu detectat que manté la marxa però mostra dificultats d’equilibri.
En relació amb les AVD, cada cop hi ha de dedicar més temps i esforç. S’ha adonat que
sovint necessita ajut d’una altra persona. El més important que cal treballar és:
• Higiene personal: presenta dificultats en la higiene diària bàsica i moltes dificultats motrius
per a la higiene a la dutxa.
• Vestimenta: li costa posar-se la roba.
• Alimentació: tot i que té certa autonomia a l’hora de menjar, presenta dificultats en la utilització
dels coberts.
• Tasques culinàries: presenta iniciativa per cuinar els diferents àpats però mostra dificultats en
l’ús dels estris de cuina i en la realització de menús variats.
Els seus dos fills la intenten ajudar, però se senten perduts i necessiten indicacions
concretes que donin resposta a les necessitats de la seva mare.

1.6.1 Valoració inicial de les HAPS
El primer pas davant de qualsevol intervenció és l’avaluació inicial de l’estat de
l’usuari. En el programa d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social
es fa referència a la valoració inicial, que implica la identificació de les necessitats
dels usuaris, la determinació del seu grau de dependència i de les àrees afectades.
La tasca professional a desenvolupar és:
Vegeu la informació sobre
la pauta d’observació a la
secció de Valoració del
seguiment de la
intervenció.

• Observar durant un cert temps les habilitats i conductes que desenvolupen
els usuaris i anar-les anotant de manera objectiva, recordant en tot moment
la importància de fer èmfasi tant en les habilitats i conductes que l’usuari
manté intactes com en les quals necessita ajuda, ja sigui parcial o total.
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• Omplir una pauta d’observació, especificant per a cada habilitat o conducta
si la realitzen per si mateixos en la seva totalitat, si en realitzen només alguna
part, i quina és aquesta part, si necessita suport tècnic o personal, o si per
realitzar-les necessita una ajuda total, material o personal.

La valoració inicial té com a objectiu garantir el coneixement de la persona
usuària, la seva situació personal així com les seves necessitats. Es tracta
de recopilar tota la informació que pugui ajudar a entendre quin nivell
d’autonomia i capacitat funcional poseeix l’usuari en un moment determinat.
Per determinar el grau d’autonomia d’una persona és important fer una recollida
d’informació i dissenyar el corresponent informe de valoració. L’obtenció de la
informació es pot fer a través de diversos instruments de recollida d’informació:
entrevista, observació i/o qüestionaris o escales estandaritzades.
Entrevista
L’entrevista amb l’usuari i/o familiars es tracta d’una conversa de caràcter informal
que té com a finalitat l’obtenció d’informació per part de l’entrevistador a través
de la realització de preguntes. Algunes de les seves característiques són:
• És una tècnica que permet obtenir informació tant dels fets i les situacions
explícites que explica la persona entrevistada, com del seu discurs i la seva
posició subjectiva (com expressa, què elideix, què emfatitza, etc.).
• Aquesta tècnica serveix per aprofundir en el discurs i les experiències
personals (trajectòries de vida) de la persona que entrevistem des d’un punt
de vista subjectiu. En aquest sentit, permet recollir discursos i vivències
pròpies segons la perspectiva de la persona entrevistada.
• Permet recollir una gran quantitat d’informació en poc temps.
• És un instrument flexible, que ens permet en tot moment adaptar-nos a les
particularitats individuals de cadascun dels usuaris.
• Afavoreix l’establiment de relacions més properes i fer entendre a les
persones, usuari i familiars, que són part important del procés d’intervenció.
En funció del nivell d’estructuració i del grau de definició de les preguntes hi ha
diversos tipus d’entrevista:
1. Entrevista estructurada o planificada: segueix un ordre de preguntes
molt estricte. Té com a finalitat restar llibertat de rèplica o sortir-se
del guió a l’entrevistat. L’entrevistador, conseqüentment, planifica les
preguntes a través d’un guió preestablert, seqüenciat i dirigit, les respostes
de la qual solen ser preguntes amb resposta tancada o amb una resposta
predeterminada. Els avantatges d’aquest tipus d’entrevista són que aporten
una major consistència a les dades recollides. No obstant això, pot ser
incòmoda per a l’entrevistat, ja que té una estructura fixa i, per tant, no
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pot expressar-se lliurement, i per l’entrevistador, que tampoc pot indagar a
través de preguntes complementàries.
2. Entrevista semiestructurada o semilliure: té la finalitat de conèixer o
abastar una problemàtica determinada a partir d’un guió predeterminat. A
partir de les respostes de l’entrevistat, s’enllacen altres temes no previstos
en l’entrevista. Es realitzen preguntes obertes amb la finalitat de donar
oportunitat a l’entrevistat a explicar les seves idees i obtenir una informació
més completa i precisa. Aquest tipus d’entrevista requereix que l’entrevistador tingui un grau d’experiència molt alt, ja que no només ha de conèixer
l’entrevistat, sinó que també ha de ser com més objectiu millor per no
condicionar-lo amb les seves respostes. Per tant, és molt aconsellable que
no s’informi els entrevistats dels propòsits d’investigació de l’entrevista fins
que no s’acabi perquè això podria condicionar les seves respostes.
3. Entrevista no estructurada o lliure: dona un marge de llibertat molt
ampli a l’entrevistat, ja que es construeix a mesura que la persona respon.
Per tant, aquest tipus d’entrevista no solen tenir un guió previ, només es
prepara el perquè és important fer-li aquesta entrevista. Les entrevistes no
estructurades exigeixen a l’entrevistador una gran preparació perquè ha de
conèixer perfectament no només l’entrevistat, sinó també tots els temes que
poden anar relacionats amb aquest subjecte. Un exemple d’aquest tipus
d’entrevistes és una entrevista periodística.

Es recomana començar l’entrevista presentant-se i fent una clara explicació
de la finalitat perseguida amb l’entrevistat. Els primers minuts són decisius
per a l’èxit de l’entrevista, és fonamental generar un clima de confiança i
familiaritat que faci sentir còmode l’interlocutor.
Abans d’acabar l’entrevista cal verificar que no queda cap punt sense preguntar i
que l’entrevistat no vol afegir alguna cosa més. La millor manera de finalitzar la
trobada és anunciar cinc o deu minuts abans que el final s’acosta i recórrer a frases
com: “Abans d’acabar li faré dues preguntes més...”, “Ens estem acostant al final,
però abans m’agradaria que em digués...” o “Finalment, voldria afegir alguna
cosa més sobre...”. Fins i tot en el cas que s’hagin rebutjat ajuden l’entrevistador
a preparar-se per acabar l’entrevista.
Habitualment, en la pràctica professional es recomana portar dissenyades una sèrie
de preguntes que ajudin a enquadrar perfectament el cas i delimitar els temes sobre
els quals l’entrevistador vol preguntar. D’altra banda, però, també s’ha de deixar
espai obert a l’espontaneïtat dels usuaris i les seves famílies, per expressar què és
el que més els costa fer o els preocupa. Aquest fet és el que tècnicament s’anomena
autoobservació i se centra en la valoració subjectiva que fa l’usuari sobre com es
sent en el seu entorn. Aquesta informació és molt valuosa i tot i que no sempre és
el mateix usuari qui la pot verbalitzar, el professional pot comptar amb el testimoni
dels familiars.
Algunes consideracions a tenir presents a l’hora de portar a terme l’entrevista
són:
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• És important triar un bon moment i un espai adequat per realitzar l’entrevista, on tant el professional com l’usuari puguin estar tranquils i en un ambient
relaxat.
• Cal crear un clima de confiança per tal que l’usuari o els familiars es
sentin a gust, per això serà fonamental tenir alguna petita conversa sobre
un tema intrascendent per relaxar l’ambient, tot just abans d’iniciar amb les
preguntes de caire personal.
• S’evitaran les preguntes directes que puguin incomodar a l’altra persona,
sobretot si tracten d’aspectes molt íntims.
• Es farà servir un vocabulari adequat, respectuós i entenedor per l’interlocutor, i caldrà assegurar-se en tot moment que l’usuari està entenent allò que
planteja el professional.
• Es cercarà una conversa fluida i caldrà estar atent a qualsevol senyal
d’esgotament per part de l’usuari i/o els familiars, serà el moment de
finalitzar l’entrevista.
• El professional ha de deixar temps suficient perquè la persona parli i
procurar no induir les seves respostes, la intervenció de l’entrevistador ha
de ser tan neutre com sigui possible.
És recomanable enregistrar, i si és possible, transcriure l’entrevista per analitzar-la
posteriorment. D’aquesta manera, es pot revisar i trobar aspectes que hagin pogut
passar per alt.
Observació directa
L’observació directa consisteix a analitzar la conducta d’una persona en el seu
entorn, ja sigui el propi domicili o un context institucional. Durant la observació
es recull el màxim d’informació possible sobre el desenvolupament de la persona
en les activitats de la vida diària, determinant on és més autònoma i on presenta
dificultats. És aconsellable que l’observació directa es realitzi en més d’una ocasió
i per més d’un dels professionals de l’equip interdisciplinar.
Durant l’observació, o just després, el professional es pot ajudar de diversos
instruments com els registres per deixar constància per escrit de manera àgil de la
informació observada. Habitualment els registres estan configurats per una sèrie
d’ítems que s’agrupen en funció de l’AVD a la qual fan referència on el tècnic
marca al costat el nivell d’autonomia de l’usuari en la seva realització.
Escales estandarditzades
Les escales estandaritzades són instruments dissenyats per especialistes que
permeten recollir informació sobre una o diverses àrees específiques de forma àgil
responent a les qüestions plantejades.
Algunes de les escales estandaritzades més emprades per valorar les activitats
de la vida diària són les exposades a la taula 1.1:

Als “Annexos” podeu
accedir a un seguit
d’enllaços per veure
l’estructura i les
característiques de les
escales de valoració
comentades.
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Tau l a 1 . 1 . Escales de valoració de les AVD

Aspecte a valorar

Escala de valoració

ABVD

Escala de Barthel
Escala de Katz

AIVD

Escala de Lawton i Brody

• Escala de Barthel: analitza 10 apartats, amb 8 grups d’activitats (alimentació, ús del lavabo, vestir-se, higiene personal, utilització del WC,
transferències del cos, deambulació i dificultats per pujar i baixar escales)
i dues funcions més que fan referència a la deposició i a la micció. La
puntuació màxima és de 100 punts, on es considera que la persona és
independent; en canvi, si es marca 0 es considera que té gran dependència.
• Escala de Katz: s’engloba en 6 apartats, en què destaquen 5 grups
d’activitats (el bany, la vestimenta, la utilització del WC, les transferències
i l’alimentació). S’avalua en vuit nivells des de la lletra A (mínima
independència) fins a la lletra G (màxima dependència). Aquesta escala
es va dissenyar exclusivament per usuaris ingressats en residències o que es
trobessin en espais de rehabilitació. L’ordre dels ítems reflexa la progressió
natural de la pèrdua i la recuperació de les capacitats de la persona. És tracta
d’una de les escales més empreades en dependència.
• Escala de Lawton i Brody: és una escala que ajuda a completar la informació de l’escala de Barthel. S’agrupa en 8 grups d’activitats designades per
a una dona (utilització del telèfon, anar a comprar, preparació del menjar,
treballs domèstics, rentat de la roba, transport, control de la medicació i
capacitat de la gestió financera). En canvi, en l’home es valoren 5 apartats,
ja que s’exclou preparar el menjar, realitzar tasques domèstiques i rentar la
roba. La puntuació en el cas de les dones oscil·larà de 8 a 0 i en els homes,
de 5 a 0.
Un cop recopilada tota aquesta informació, es redacta un informe, anomenat
diagnòstic de funcionalitat, en el qual es basarà el disseny del programa d’intervenció més adient per a cada usuari.
L’informe ha d’incloure quatre apartats:
1. Necessitats i potencialitats
2. Àrees afectades i el grau de dependència
3. Necessitat o no de l’ús de recursos materials o humans
4. Tipus de programa més adient a la situació

L’informe s’ha de redactar amb correcció ortogràfica i gramatical, i ha de
contenir una capçalera amb les dades més rellevants de l’usuari a qui pertany
el diagnòstic de funcionalitat, una valoració acurada dels quatre apartats
analitzats i la signatura i nom de la persona o de l’equip de persones que
l’han redactat.
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Cas de la Matilde: valoració inicial
La valoració inicial de les HAPS d’aquest cas evidenciaria la necessitat d’intervenció en
les àrees:

• Higiene personal
• Vestimenta
• Alimentació (incloses les tasques culinàries)

A partir d’aquí es planteja el disseny del programa d’entrenament en les AVD. Per fer-ho
analitzarem totes les variables que es donen en el context d’actuació:

• Sabem que la usuària té 86 anys, que viu sola i que presenta certes dificultats de mobilitat i
per realitzar les AVD en els àmbits de la higiene, vestimenta i alimentació.
• Té referents familiars col·laboratius amb certes dificultats per ajudar-la en el seu dia a dia.

Es planteja la següent intervenció:

• Un programa d’entrenament en les AVD de caire individual al propi domicili.
• El programa constarà de sessions diàries, de dilluns a divendres i de 2 h de durada, que es
faran al llarg de dues setmanes.
• El programa atendrà la demanda de formació dels fills de la usuària. Per això es farà en un
horari en què la família hi sigui present.

1.6.2 Establiment d’objectius
Partint del diagnòstic de funcionalitat de l’usuari, es pot començar a redactar
el programa d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social (HAPS)
definint els objectius a partir de les conductes que es volen entrenar i aprendre.
Per poder realitzar correctament el programa, cal definir els objectius segons tres
nivells de concreció: generals, específics i operatius.
Els objectius generals del programa han d’estar redactats de tal manera que
compleixin les següents premisses:
• Cada objectiu general només pot contenir un infinitiu en la seva redacció, i
aquest no pot ser compost.
• Han d’expressar el propòsit central del programa o la seva declaració
d’intencions.
• No han d’indicar resultats concrets, sinó els efectes generals que es volen
assolir amb el programa.
• Han d’estar poc concretats, és a dir, han de poder admetre diverses interpretacions i no han de fer referència a una acció mesurable directament per
mitjà d’indicadors.
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Els objectius específics concreten una mica més els objectius generals, i han
d’estar redactats segons les següents premisses:
• Han de ser coherents amb els objectius generals, dels quals deriven.
• Cada verb ha de fer referència a una conducta; per tant, cada objectiu
específic només pot contenir un infinitiu en la seva redacció, i aquest no
pot ser compost.
• Han d’assenyalar els passos que cal fer per assolir els objectius generals, és
a dir, han de tenir una lògica de seqüència entre si i respecte a l’objectiu
general de referència, però no són un resum de les fases de l’activitat.
• Han d’expressar un nivell més gran de concreció, tot i que encara no
poden explicitar conductes o accions directament mesurables per mitjà
d’indicadors.
• Han d’adreçar-se als usuaris del programa. En aquest sentit, és d’ajuda per
a la seva redacció pensar que han de donar resposta a la premissa: “L’usuari
ha de ser capaç de...”.
Per a cadascun dels objectius específics prèviament establerts cal concretar els
objectius operatius que es proposen assolir amb el conjunt de les activitats que
es faran al llarg del programa. La redacció d’aquests objectius ha de complir les
següents premisses:
• Cada verb ha de fer referència a una conducta. Per tant, cada objectiu
operatiu només pot contenir un infinitiu en la seva redacció que no sigui
compost.
• Han de desenvolupar i concretar els objectius específics. Per tant, normalment se’n redacten tres o quatre per cada objectiu específic.
• Només poden admetre una interpretació. És a dir, si diferents persones els
llegeixen haurien d’entendre el mateix.
• Han de ser sempre observables, quantificables i mesurables per mitjà
d’indicadors.
• Han d’adreçar-se als usuaris del programa. En aquest sentit, és d’ajuda per
a la seva redacció pensar que han de donar resposta a la premissa: “L’usuari
ha de ser capaç de...”.

Els objectius generals, específics i operatius han de ser coherents entre si. A
l’hora de redactar-los s’ha de seguir un ordre i repetir la mateixa estructura:
Verb en infinitiu + complement directe + complement circumstancial
Cas de la Matilde: establiment d’objectius
A partir de la valoració inicial de la situació de la usuària al domicili, es concreten els
objectius del programa segons els tres nivells de concreció: generals, específics i operatius,
tal com es mostra en la taula 1.2.
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Taula 1.2. Objectius del programa d’entrenament de la Matilde
Objectiu general

Objectius específics

Objectius operatius

Fomentar l’autonomia personal de la usuària en
les AVD, tenint en compte les seves limitacions.

Realitzar la higiene personal diària

Rentar-se fora de la dutxa.

Dutxar-se amb aigua i sabó.
Utilitzar productes adaptats per facilitar la
vestimenta diària.

Apujar-se la roba amb les pinces de mànec.

Valorar la importància de l’ús de roba còmoda.
Cuinar els diferents àpats

Preparar menús variats.
Ajudar-se d’estris de cuina i coberts adaptats.

1.6.3 Metodologia
Un dels aspectes més importants a l’hora de planificar activitats és plantejarse la metodologia que es seguirà en el programa i les tècniques i estratègies
d’intervenció que s’utilitzaran. Dit d’una altra manera, la metodologia indica com
han de treballar els professionals per aconseguir que l’usuari assoleixi els objectius
establerts. Habitualment per a cada àrea afectada, caldrà prioritzar una tècnica o
estratègia en funció de la necessitat de l’usuari.
Molts dels programes dissenyats per a l’adquisició d’habilitats d’autonomia
personal i social fan servir un seguit de tècniques de forma seqüenciada:
• Una tècnica és la instrucció verbal, en què el tècnic s’encarrega d’explicar
verbalment i de forma detallada totes les accions a desenvolupar per l’usuari.
Cal tenir present, per altra banda, que el diàleg és fonamental per tal
d’implicar a la persona de forma activa en l’entrenament.
• També es pot fer ús del modelatge, que entrena l’usuari a partir de la
imitació i de l’observació directa d’un bon model del qual imita la conducta
correcta que es vol adquirir o millorar. També s’usa el role-playing,
anomenat també representació de papers, que és una tècnica en què es
genera una representació simulada i específicament creada per posar en
pràctica determinades conductes desitjades, imitant i assajant conductes
amb l’objectiu d’ajudar l’usuari a reconduir conductes no desitjades sense
la necessitat de patir les conseqüències de manera real.
• Una altra tècnica és la retroalimentació o feedback, que proporciona a
l’usuari informacions vinculades als resultats de les seves conductes i el
coneixement de la seva evolució provoca una autoestimulació i un desig de
corregir totes aquelles conductes que poden millorar.
Sigui quina sigui la metodologia triada, el més important és tenir clar que per
implementar les activitats cal:

Tingueu presents les
tècniques de modificació de
conducta explicades a la
secció Tècniques de
modificació de conducta ja
que tenen molta utilitat en
l’adquisició d’HAPS.
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1. Preparar l’usuari: informar-lo del que passarà i com passarà. Explicar-li
quines actuacions es duran a terme per assolir els objectius marcats i animarlo a vèncer les pors i actuar amb fermesa i determinació, ja que només la seva
motivació per aprendre donarà èxit al programa d’entrenament i solucions
a les necessitats detectades.
2. Instruir l’usuari: és la fase en què realment es fan les activitats programades per tal d’assolir els objectius que s’han programat. Seguint
un cronograma establert, s’explica a l’usuari, un a un, els continguts
que es treballaran en cadascuna de les sessions de les diferents activitats
programades. És important recordar que sempre s’ha de fomentar la seva
autodeterminació, per tant, no s’ha d’actuar si no és estrictament necessari
i se l’ha d’animar emocionalment en tot moment a fer-ho per si sol.
3. Automatitzar conductes: amb l’ajuda de les diferents sessions s’aconsegueix que l’usuari arribi a assolir els objectius operatius que s’havíem programat per a cada activitat. Per tant, quan l’usuari és capaç d’automatitzar
les accions o conductes, podrem dir que les ha après i que l’activitat ha
estat assolida. En aquest punt és molt important recordar la importància
de planificar correctament el nombre de sessions necessàries per a cada
activitat, ja que només amb la repetició constant d’una mateixa activitat
en diferents escenaris d’actuació és quan es pot realment aprendre una nova
conducta i assolir els objectius operatius programats.
4. Consolidar conductes: quan els objectius operatius programats s’automatitzen, la conducta associada s’ha après. Ara bé, quan l’usuari és
capaç d’extrapolar correctament aquesta conducta apresa a qualsevol altre
escenari aliè al programa que s’havia previst, és el moment en què la
conducta s’haurà consolidat.
Cas de la Matilde: metodologia
Prenent com a referència l’activitat de vestir-se de forma autònoma fent servir productes de
suport per facilitar la tasca, la metodologia escollida és:

1. Informar la Matilde del que es practicarà amb ella i del que es vol aconseguir. Explicar-li
que s’introduirà l’ús de la pinça amb mànec a l’hora de posar-se la roba, concretament els
pantalons. Inicialment, la pinça pot semblar un estri complicat, però ja veurà que amb la
pràctica li pot ser de molta utilitat. Cal transmetre-li que davant dubtes i pors està capacitada
per aprendre a fer-ho i el tècnic restarà al seu costat durant el procés d’aprenentatge. Els
guanys obtinguts seran molts atès que es podrà vestir sense haver d’esperar l’ajut d’una altra
persona.
2. Donar les explicacions per aprendre a fer servir el producte de suport. A partir de la
instrucció verbal s’explicarà el pas a pas de l’ús de la pinça. El tècnic mostrarà, a través
del modelatge, com fer ús de l’estri. A mida que la Matilde se senti segura, posarà en
pràctica els passos explicats amb el suport físic i verbal del tècnic. Aquest oferirà el feedback
necessari perquè la Matilde tingui present les accions que ha desenvolpat de forma adequada
i aquells aspectes que caldria canviar per aconseguir fer-ne us de la pinça.
3. Passar a l’entrenament de l’activitat en diverses sessions. Primerament el tècnic tindrà més
presència en l’ús de la pinça i poc a poc s’anirà retirant a mida que la Matilde agafi confiança i
destressa amb el producte de suport. En aquesta fase, s’usaran reforços positius per motivarla i animar-la davant les dificultats que puguin sorgir fomentant la perseverància fins que la
Matilde sigui capaç de fer servir la pinça per posar-se els pantalons.
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4. La consolidació tindrà lloc en el moment que la Matilde no només fa servir la pinça per
posar-se els pantalons, sinó que la fa servir per a altres accions com apujar-se els mitjons.
El tècnic ha de comprovar que és una acció que realitza de forma diària a l’hora de vestir-se.
En aquest moment ja no farà falta supervisió del tècnic, ja que la usuària haurà consolidat
correctament la conducta planificada.

1.6.4 Selecció d’activitats del programa
El conjunt de les activitats programades ha de permetre assolir tots els objectius
operatius programats. Ara bé, és important recordar que cada activitat només
hauria d’estar contextualitzada sota dos o tres objectius operatius, com a màxim.
Per això, s’han de programar tantes activitats com siguin necessàries per assolir
tots els objectius operatius. El límit d’activitats el marca la durada del programa.
Si no, cal plantejar-se reduir els objectius o augmentar la durada del programa.
Un cop concretades totes les activitats, cal indicar per a cadascuna un nom que la
tituli i una petita descripció que resumeixi breument què es vol aconseguir. En
aquest sentit, resulta molt indicat triar noms atractius per a les activitats i adaptarles a les característiques de cada col·lectiu.
Cas de la Matilde: selecció d’activitats
Per poder portar a terme el programa d’entrenament en AVD de la Matilde es proposen les
següents quatre activitats:

• Activitat 1: Higiene personal bàsica
– Descripció: amb aquesta activitat promourem els hàbits d’higiene personal diària
fora de la dutxa, concretament rentar-se la cara, les dents, les mans, pentinar-se i/o
maquillar-se.
– Objectiu operatiu: 1.1.1. Rentar-se fora de la dutxa.
• Activitat 2: Higiene personal dins la dutxa
– Descripció: amb aquesta activitat promourem els hàbits d’higiene personal diària dins
de la dutxa, atenent als aspectes en què presenta més dificultats i facilitant-li mesures
de seguretat per evitar accidents.
– Objectiu operatiu: 1.1.2. Dutxar-se amb aigua i sabó
• Activitat 3: La vestimenta
– Descripció: amb aquesta activitat promourem els hàbits de la vestimenta diària,
atenent als aspectes en què presenta més dificultats i facilitant-li les ajudes
tècniques necessàries perquè ella mateixa s’aconsegueixi vestir de manera autònoma.
Emprarem sempre roba còmoda, ampla i elàstica.
– Objectius operatius: 1.2.1. Apujar-se la roba amb les pinces de mànec. 1.2.2. Valorar
la importància de l’ús de roba còmoda.
• Activitat 4: Tècniques culinàries
– Descripció: amb aquesta activitat treballarem els hàbits de cuina més adients a l’hora
de preparar els diferents àpats, fomentant la realització de menús variats i equilibrats.
S’ensenyarà a utilitzar diferents estris adaptats per facilitar la tasca de cuinar.
– Objectius operatius: 1.3.1. Preparar menús variats. 1.3.2. Ajudar-se d’estris de cuina
i de coberts adaptats.
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1.6.5 Temporalització de les activitats
És molt important plantejar-se ja des de l’inici la temporalització del programa,
és a dir, de quant de temps es disposarà per “resoldre” la necessitat de l’usuari.
Això determina la durada total del programa i, per tant, el nombre d’activitats
màxim per aconseguir els objectius. Per aquest motiu, és essencial fer una molt
bona valoració inicial de la gravetat del dèficit que presenta l’usuari.
Cal no confondre el nombre total d’activitats amb el nombre de sessions necessàries per a cada activitat. Una activitat pot tenir una sessió o més d’una. En canvi,
una sessió sempre forma part d’una activitat, que pot estar composta per una o per
més d’una sessió.
Una sessió no deixa de ser una nova oportunitat, diferent de l’anterior, per treballar
els objectius operatius que estan programats en aquella activitat. Per tant, les
diferents sessions, tot i que cerquen l’assoliment dels mateixos objectius operatius,
es presenten a l’usuari amb propostes diferents.
Exemple de diferència entre activitat i sessió
Sou els responsables d’un grup de 10 usuaris de la residència en la qual treballeu. Els heu
proposat l’elaboració de diferents objectes artesanals fets amb material reciclat, relacionats
amb el Nadal per vendre a la fira de Santa Llúcia del municipi.
A partir d’aquest cas, s’estableix:

• Activitat: Taller de manualitats nadalenques
• Títol de l’activitat: Arriba el Nadal!
• Breu descripció: Els usuaris han d’elaborar diferents objectes artesanals, amb productes
reciclats, relacionats amb el tema del Nadal per vendre a la fira de Santa Llúcia del poble.
• Objectiu operatiu: Elaborar objectes artesanals nadalencs.
• Sessions: tres sessions
– Sessió 1: treball amb materials plans (papers de diari, cartrons, revistes...) i proposta
que facin una postal de Nadal.
– Sessió 2: increment de la dificultat i treball amb materials amb volum (suro, taps,
càpsules de cafè, ampolles...). Es demana que elaborin objectes de caire nadalenc
per decorar la llar de les persones que ho comprin.
– Sessió 3: increment encara més de la dificultat. Es demana que a partir del material
que desitgin (pla o amb volum) elaborin un mòbil nadalenc per penjar al sostre.

Malgrat que les activitats són bàsiques i rutinàries, al cronograma no es programen cada dia, sinó seguint una pauta que permeti aprendre-les i executar-les
gradualment. En concret, vegeu el cronograma per al cas de la Matilde: 20 h de
durada en sessions diàries de 2 h distribuïdes de la següent manera (figura 1.2):
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F i g u r a 1 . 2 . Cronograma del programa d’entrenament de
la Matilde

El nombre de sessions de cada activitat determina la periodicitat en què es
treballarà l’activitat. Es poden fer sessions diàries, setmanals, dos cops per
setmana, quinzenals, mensuals... En cas que una activitat només tingui prevista
una sessió es tracta d’activitat puntual. Ara bé, si s’entén l’aprenentatge com
un treball constant al llarg del temps per a l’assoliment d’uns objectius, plantejarse l’assoliment d’aquests objectius en una única activitat d’una única sessió, no
sembla lògic. Per això, en la mesura del possible, cal evitar les activitats d’una
única sessió.

1.6.6 Recursos del programa
En l’elaboració del programa s’han de tenir en compte quatre tipus de recursos:
1. Recursos materials. Els materials per dur a terme les activitats del
programa són molt variats i depenen de les característiques pròpies del
programa. Poden ser materials fungibles o no fungibles i estan relacionats
amb les àrees d’afectació dels usuaris. És important preveure amb antelació
el material necessari, així com controlar que estigui disponible i en bon estat
per poder ser utilitzat.
2. Recursos humans. En aquest grup s’inclouen tots els professionals que
participen directament en el programa. És convenient fer una bona previsió
d’aquests recursos i coordinar les seves intervencions, de manera que les
actuacions vagin en la mateixa direcció i contribueixin a una bona execució
del programa en HAPS. En tot cas, cal tenir en compte que els usuaris no
són recursos personals, ja que no actuen, sinó que reben l’actuació.
3. Recursos espacials. Recursos que fan referència als espais on es desenvolupen les diferents activitats. Depenen també del programa establert i de
l’àrea d’afectació.
4. Recursos econòmics. Despeses monetàries que cal preveure per poder dur
a terme el programa sense limitació.

Els materials fungibles són
aquells que es gasten en
fer-ne ús, com cartolines,
sabó, etc. En canvi, un
reproductor de música, una
forquilla o una tovallola són
exemples de materials no
fungibles.
Vegeu el
desenvolupament del punt
7 (avaluacions del
programa) i el punt 8
(avaluació final i resultats
del programa) a l’apartat
Valoració del seguiment
de la intervenció.
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2. L’acompanyament a les persones en situació de dependència

L’allargament de l’esperança de vida a Catalunya i a Espanya gràcies als avenços
de la ciència i a una millor assistència mèdica, ha comportat un progressiu
envelliment de la població. Actualment hi ha un gran nombre de persones que
viuen en un estat de soledat absoluta, més concretament entre la població que
presenta certa dependència. La soledat no desitjada és un fenomen subjectiu
que es basa en la percepció que té una persona sobre la falta de relacions, i en la
qualitat no satisfactòria de les existents.

Jong-Gierveld (1987) és el
creador de l’escala de
valoració de la soledat, una
de les més emprades arreu
del món per la seva
senzillesa.

Segons De Jong-Gierveld (1998), la soledat és una situació viscuda per una
persona dins la qual hi ha una desagradable o inadmissible absència de certes
relacions. Inclou situacions en les quals el nombre de relacions existents és
menor del que es consideraria desitjable o admissible, és la manera en què
la persona percep, viu i avalua el seu aïllament i la manca de comunicació
amb altres persones.
La soledat és una condició de malestar emocional que sorgeix quan una persona
se sent incompresa o rebutjada per altres o no té companyia per fer activitats
desitjades, tant físiques com intel·lectuals, o per aconseguir intimitat emocional.
Les principals conseqüències de la soledat i que, els professionals cal que tinguin
presents són:
1. Autopercepció de desadaptació. Va lligada a una pèrdua de l’activitat i
a l’aïllament social. Pot anar acompanyada de trastorns afectius i deteriorament funcional i físic. Aquestes persones tenen una major propensió
a sentir-se vulnerables, així com s’incrementa el deteriorament de la seva
salut i el risc de mortalitat.
2. Conseqüències patològiques. Estan vinculades a aquelles persones que
presenten trastorns adaptatius i de personalitat, consum excessiu d’alcohol,
trastorns greus d’ansietat o autoestima molt baixa, entre d’altres. Les
conseqüències són: debilitament del sistema immunològic, depressió, baixa
autoestima i fins i tot suïcidi.
3. Manca de vincles emocionals. La desaparició d’un ésser estimat, la
pèrdua de mobilitat, la manca de relacions de qualitat o la discriminació
per qüestions d’edat són factors que porten a les persones a no tenir els
vincles emocionals necessaris per a qualsevol persona. Això provoca que
acabin sent abocades a la pèrdua de la seva pròpia autoconfiança.
4. Problemàtiques socioeconòmiques. Aquestes provoquen que s’incrementi
l’impacte de la soledat i l’aïllament social. En aquest sentit, el suport
emocional és clau.

Aïllament social
Situació en la qual un individu
no participa de forma activa en
la vida social.
Desolació
Consciència del desig de tenir o
estar en companyia, d’enyorar
persones o situacions viscudes.
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L’acompanyament emocional i les activitats de socialització afavoreixen
l’autonomia, la confiança, la socialització i la participació comunitària de
qualsevol persona.
Per poder desenvolupar correctament l’acompanyament emocional, el TAPSD ha
de:
1. Reconèixer la persona i acceptar allò que la fa única.
Les administracions locals
desenvolupen programes per tal
d’atendre el problema de soledat no
desitjada d’alguns col·lectius com la
gent gran. Font: Baixem al carrer
(Flickr)

2. Respectar la dignitat i intimitat de l’usuari. Donar valor a la seva vida
i ajudar-lo a redescobrir el seu potencial, permetent en tot moment que
expressi els seus desitjos i inquietuds.
3. Caminar al seu costat respectant la seva evolució i ritme, adaptant-se a les
seves necessitats i detectant possibles recursos que repercuteixin en el seu
benestar físic i emocional.
Els principals factors que condicionen la soledat de les persones amb dependència són:
• Lloc de residència: la xarxa social i els sentiments de soledat poden arribar
a ser diferents en entorns urbans, rurals o residencials.
• Característiques personals com l’edat: com més gran és la persona, amb
més dificultat accedeix a la xarxa social.
• Composició de la llar: viure sense parella i sense fills influeix en el risc de
soledat.
• Situació dels membres de la llar: malalties o situacions de dependència de
la parella, divorci dels fills...
• Salut: malalties cròniques i terminals.
• Jubilació: l’abandonament del món laboral duu paral·lelament a un procés
de desvinculació social. En algunes persones, la jubilació pot anar associada
a una pèrdua d’identitat que produeix sentiments de buidor, tristor i soledat.
La percepció que els usuaris tenen de la soledat, sigui del tipus que sigui, els
provoca patiment i afecta al seu estat de salut i benestar. Per aquest motiu els
TAPSD han de portar a terme una intervenció d’acompanyament apropiada tant
des de l’àmbit formal com des de l’informal.

2.1 Acompanyament en les activitats bàsiques de la vida diària
Per portar a terme una correcta promoció de l’autonomia personal i social dels
usuaris, els tècnics en dependència cal que fomentin la intervenció en el suport
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i acompanyament de les diverses tasques de la vida diària, tant dins de l’àmbit
institucional (pisos, centres residencials, etc.) com en l’àmbit privat (domicili).
Els principals col·lectius amb els quals es du a terme la intervenció són:
1. Gent gran
2. Persones amb diversitat funcional (física, sensorial o intel·lectual)
3. Persones amb malaltia mental
S’entén per autonomia la capacitat, i/o fins i tot el dret, de prendre decisions
personals sobre com viure, d’acord amb les voluntats, llibertats i preferències
pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària
(ABVD), sigui de manera individual o amb suport tècnic. Així, perdre certa
autonomia a l’hora de realitzar les ABVD afecta en gran mesura l’estat del benestar
integral de les persones, no només de manera particular, sinó també de manera
general, influint en les persones del seu entorn més proper.
Les ABVD són totes aquelles tasques fetes de manera rutinària o a diari que
donen la possibilitat de poder gaudir d’una vida més o menys digna. Per tant, són
totes aquelles activitats que inclouen la satisfacció de les nostres necessitats més
bàsiques:
• Menjar.
• Vestir-se.
• Mantenir la higiene corporal.
• Utilitzar el WC.
• Controlar esfínters.
• Desplaçar-se dins la llar.
També cal tenir en compte les activitats de caire més instrumental. Les activitats
instrumentals de la vida diària (AIVD) són, entre d’altres:
• Prendre la medicació.
• Parlar per telèfon.
• Desplaçar-se fora de la llar.
• Utilitzar el transport públic.
• Pujar escales.
• Realitzar les tasques de la llar.
• Administrar-se els diners.
• Anar al metge.

Suport
Recursos (tècniques, instruments,
ajudes, estratègies, etc) que es
poden utilitzar perquè les
persones amb dependència o
diversitat funcional puguin
incrementar la seva autonomia.

Vegeu àmpliament el
contingut a l’apartat
d’Habilitats i hàbits
d’autonomia personal i
programa d’entrenament.
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• Comprar béns necessaris.

Les tasques que ajuden a desenvolupar-se amb un mínim d’autonomia i
independència es troben englobades en les activitats bàsiques, o d’autocura,
de la vida diària (ABVD). En canvi, les activitats necessàries per viure de
manera més autònoma dins del nostre context fan referència a les activitats
instrumentals de la vida diària (AIVD).
El tècnic d’atenció a persones en situació de dependència ha de ser capaç de
reconèixer i valorar la manera més apropiada de realitzar l’acompanyament i el
suport dels usuaris en les activitats de la vida diària. Per fer-ho, se centra a tenir en
compte totes les característiques individuals i familiars, així com els seus propis
interessos personals. No treballa sol sinó que es part d’un equip interdisciplinar
format per professionals de diversos àmbits en què es pacten les actuacions més
adients per donar resposta de manera generalitzada a les necessitats individuals i
particulars de cadascun dels usuaris.
Exemple de tipus d’acompanyament a usuari amb limitacions motrius
En una residència de persones amb diversitat funcional física hi ha dos usuaris que
presenten limitacions motrius, i com a conseqüència no poden alimentar-se per si sols.
Davant aquesta situació la prioritat del tècnic és seleccionar els suports tècnics més adients
perquè els usuaris es puguin alimentar de manera autònoma, o participar amb ells en la
realització d’aquesta tasca. En aquest cas, es fan servir coberts adaptats que permeten
l’alimentació autònoma.

Com podeu observar en l’exemple, el tècnic no només s’ha de centrar en oferir als
usuaris suports per portar a terme una atenció assistencial, sinó que la prioritat és
combinar-ho amb l’atenció educativa i que sigui el mateix usuari el que adquireix
els hàbits adients per desenvolupar-se de la forma més autònoma possible. El
model de treball se centra en l’atenció a la persona i sempre que sigui possible
s’evita l’atenció merament assistencial.
El TAPSD ha de tenir en compte les següents actuacions per tal de poder portar
a terme la seva tasca en relació amb les AVD:
1. Encarregar-se d’avaluar i de determinar els gustos, les preferències i les
inquietuds tant dels seus usuaris com de les famílies amb una observació
directa de l’usuari des d’un punt de vista integral.
2. Dissenyar un programa adaptat a les necessitats i característiques individuals dels usuaris, de tal manera que ha d’estar informat sobre la seva rutina
diària, hàbits, caràcter, relacions socials, nivell de dependència, capacitat
d’autocura...
3. Emprar l’empatia per tal d’entendre els motius de negació i de no voler
participar en la realització de determinades activitats de la vida diària, tot
reforçant-lo i estimulant-lo de manera positiva. És de vital importància
establir un clima de tolerància i confiança en què l’usuari pugui expressar
els seus sentiments i els seus problemes, així com els seus interessos.
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4. Recolzar-se en l’anàlisi i la participació d’altres professionals que ajudin a
fer entendre a l’usuari els beneficis terapèutics del desenvolupament d’una
actitud participativa.
5. Encarregar-se de fer partícips els familiars a l’hora de motivar i de realitzar
les ABVD.
Observació integral dels usuaris
Observació exhaustiva en què s’analitzen aspectes físics, socials i cognitius dels diversos
usuaris.
Es porta a terme per un equip interdisciplinari que treballa de manera
coordinada dins de l’àmbit sociosanitari. Aquesta observació pretén analitzar aspectes
com: tractament mèdic, diagnòstic i patologies actuals i passades, aspectes cognitius,
psicològics i emocionals, aspectes socials i aspectes funcionals de la persona.

2.1.1 Acompanyament de les persones grans en les ABVD
Hi ha diversos estudis que evidencien que la major part de la gent gran prefereix
viure sola a casa que viure a una residència. Malgrat no tenir a prop a cap familiar,
molts usuaris manifesten que no volen perdre el seu sentiment d’independència i
volen i demanen valdre’s per si mateixos i poder romandre al seu domicili. Tot i
així, la gran majoria valora de manera molt positiva el fet de poder rebre un suport
no només psicosocial, sino també d’ajuda en el desenvolupament de les diverses
activitats de la vida diària.
No es pot obviar que quan s’acompanya algú es transmet i rep positivitat de les
experiències de l’altre. Per aquest motiu a l’hora de portar a terme qualsevol
mena d’intervenció vinculada amb les ABVD, els tècnics han de tenir en compte
el següent:

Autoestima
Confiança que té la persona en si
mateixa que l’ajuda a sentir-se
útil davant dels altres i de si
mateixa.

• Les experiències vitals dels usuaris (les seves necessitats, les seves vivències, les seves històries personals, etc.)
• La possible baixa autoestima dels usuaris, fet que pot provocar que es vegi
minvada la seva capacitat de decisió a l’hora d’organitzar-se.
Per tal de garantir el bon acompanyament en les ABVD, els tècnics han de:
• Donar suport en totes les ABVD, desenvolupant una actitud positiva.
• Augmentar l’autoestima dels usuaris.
• Ser pacients i sensibles.
• Evitar la sobreprotecció i el paternalisme.
• Ajudar en aquelles activitats on presintin més dificultats. Per exemple, anar
a comprar, planxar, netejar, etc.

Paternalisme
Modalitat en la qual una persona
exerceix poder sobre una altra,
prenent decisions en nom seu i
ignorant els seus desitjos i
circumstàncies, justificant-ho
amb sentimentalismes i la idea
que ho fa pel seu propi bé. Es
diu així perquè és l’actitud
pròpia dels pares de nens menors
d’edat.
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Per tal de garantir l’èxit en el desenvolupament de les AVD, els tècnics i els
cuidadors han de posar en pràctica les següents consignes:
• Dissenyar una bona organització de les tasques que es pretén ensenyar,
millorar o consolidar. És necessari pensar què s’ha de fer en cadascuna
de les tasques, tot establint uns horaris fixos per realitzar-les.
• Implicar la família en la gestió i el desenvolupament de les AVD de l’usuari.
No es tracta de responsabilitzar de tota la tasca el cuidador, sinó que la
família té un pes important en la realització.
• Fomentar el diàleg i establir un vincle adequat amb l’usuari ajudarà a
respondre millor de cara als possibles problemes que puguin sorgir.
• Estar ben informats de les característiques de les possibles patologies que
presenti l’usuari, saber quins són els símptomes més habituals i com tenir-ne
cura ajuda a adaptar-se als canvis que es produeixin des de la tranquil·litat i
la seguretat.

2.1.2 Acompanyament de les persones amb diversitat funcional en
les AVD
Les àrees en què el tècnic realitza l’acompanyament a persones amb diversitat
funcional (sensorial, física i/o intel·lectual) són diverses. Es poden esmentar les
vinculades amb la higiene, el manteniment de la llar, la realització de tràmits
o gestions administratives així com les activitats d’oci. Algunes de les accions
concretes on es pot oferir suport professional, entre d’altres activitats, són:
• Aixecar-se del llit.
• Realitzar la dutxa.
• Fer la compra setmanal.
• Acompanyar en una visita mèdica.
• Acompanyar al centre cívic del barri per dur a terme una activitat.
Amb algunes de les persones amb diversistat funcional el TAPSD pot desenvolupar
tasques d’assistència personal. L’assistent personal apareix de la mà del
Moviment de Vida Independent. Es tracta d’un recurs humà que facilita una
major igualtat d’oportunitats a les persones que presenten diversitat funcional.
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L’assistent personal proporciona el suport necessari a una persona amb
diversitat funcional per tal de poder dur a terme el seu projecte de vida amb
la màxima autonomia i autodeterminació. Garanteix a la persona l’exercici
de drets i la igualtat de condicions de la resta de la ciutadania.
L’autodeterminació és l’habilitat de la persona per definir i aconseguir els
seus propis objectius. La persona determina les seves fites i les activitats en
les que necessita suport. La funció de l’assistent personal és proporcionar el
suport necessari perquè la persona amb dependència pugui dur a terme les
activitats que conformen el seu projecte vital.
L’assistència personal és un dret que tenen les persones amb diversitat funcional,
tal com es recull en la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb
discapacitat del 2006 (CDPD). En aquesta convenció es menciona específicament
la vida independent a través del seu article 19: Dret a viure de manera independent
i a ser inclòs en la comunitat.
El model de vida independent és possible gràcies a la figura laboral de suport de
l’assistent personal que reconeix la LAP (Llei d’autonomia personal, 39/2006, o
Llei de Dependència) i que el TAPSD pot desenvolupar, facilitant la independència, col·laborant o realitzant tot allò que la persona amb diversitat funcional no pot
fer per ella mateixa i ho fa sota les seves directrius.
La relació entre l’assistent personal i la persona amb diversitat funcional, o el
seu representant legal, s’ha de regular mitjançant un contracte on s’estableixen
els drets i les obligacions d’ambdues parts. La persona assistida és qui pren les
decisions, i l’assistent proporciona el suport necessari perquè es portin a terme tal
com ha definit i decidit la persona amb diversitat funcional.
Segons A. Rodríguez-Picavea i J. Romañach, dos dels representants del Moviment
de Vida Independent, les tasques principals que desenvolupa l’assistent personal
són:
• Tasques personals: relacionades amb la persona, la higiene personal
(rentar, dutxar, afaitar, depilar...), vestir-se i desvestir-se...
• Tasques de la llar: relacionades amb l’habitatge, la neteja, la cura del llit,
rentar i endreçar la roba, fer el menjar, atendre animals o plantes...
• Tasques d’acompanyament: relacionades amb el fet d’acompanyar la
persona allà on hagi d’anar (a la feina, a fer gestions, a comprar, a les sortides
per vacances...).
• Tasques de conducció: es donen quan cal utilitzar un vehicle privat com a
mitjà de transport. Es pot donar el cas que calgui anar en cotxe per deixar
o recollir la persona a algun lloc, o bé per a altres gestions.
• Tasques de comunicació: relacionades tant amb la interpretació de la
llengua de signes com amb altres sistemes alternatius de comunicació.
• Tasques de coordinació: fan referència a la planificació del dia a dia i a
l’ajuda en la presa de decisions.

La Boccia és un esport similar a la
petanca dissenyat per persones amb
diversitat funcional on pot ser
necessari el suport de l’assistent.
Font:World Sport Chicago (Flickr)
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• Tasques excepcionals: són les que requereix la persona de manera excepcional, per exemple, davant d’una crisi psíquica o física.
• Tasques especials: fan referència, per exemple, a les relacions sexuals. En
alguns països com Alemanya o Dinamarca existeix la figura de l’assistent
sexual.
Les tasques de l’assistent personal no requereixen una formació reglada o titulació
concreta per fer-les de forma idònia. En realitat, ha de col·laborar per dur a terme
la voluntat de la persona assistida sota les seves indicacions. En canvi, el que es
valora és l’actitud de respecte i confiança que transmet, la comprensió del seu
rol, la predisposició i el compromís. En cada cas concret, segons la persona amb
diversitat funcional que atengui o els seus referents, cal estar en possessió d’uns
requisits previs específics, com pot ser el carnet de conduir o saber llengua de
signes.
Cal no perdre de vista que la principal tasca de l’assistent personal és permetre
l’apoderament de la persona, sense supeditar-la a una relació jeràrquica de
dependència. Aquesta és la principal visió que ha de tenir el tècnic en atenció
a les persones en situació de dependència per poder ser agent de canvi.

L’assistent personal no ha de fer aquelles activitats bàsiques de la vida diària
que l’usuari pot desenvolupar per si mateix.
És a dir, cal que l’usuari segueixi fent allò que ja sap fer i pot fer. A més, l’assistent
ha de fomentar l’aprenentatge de noves activitats estimulant l’usuari perquè faci
ús de les seves capacitats però amb mesura, és a dir, sense exigir-li més del que
pot fer, ni exposar-lo a fracassos o a riscos innecessaris.
Per accedir a l’assistent personal a través de la Llei d’autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència, els usuaris poden triar entre dues
modalitats:
1. Assistència personal de suport en l’acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives. Té per objecte el suport en els
desplaçaments a les activitats de caràcter laboral, ocupacional i/o formatiu
fora de la llar habitual.
2. Assistència personal de suport a la vida autònoma i d’integració social
i comunitària. Té per objecte el suport en les activitats que la persona
realitza de forma habitual, dintre i fora de la llar, que afavoreixen el
desenvolupament d’una vida autònoma i independent.
L’Ajuntament de Barcelona disposa d’un Servei Municipal d’Assistent Personal,
que compta amb un pressupost i un nombre de places determinades.
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2.2 Acompanyament en les activitats d’oci i temps de lleure
En la societat occidental actual l’oci ha passat a tenir un lloc valorat i important
en la ocupació del temps a causa de múltiples factors com:
• Augment del temps lliure
• Reducció de les jornades laborals
• Democratització de la vida cultural, esportiva, turística
• Aparició de noves activitats i ofertes d’oci
L’oci ajuda al desenvolupament de la persona afavorint el seu creixement personal.
La llibertat és la base de la dignitat de la persona, la meta i el sentit de la qual és
l’autorealització, ser un mateix, i l’oci pot constituir una excel·lent plataforma per
aconseguir-ho.
Actualment es pot fer referència a dos tipus d’oci:
1. Oci social: s’hi encabeixen totes les accions que impliquen formar part o
assistir a centres socials, associacions, centres de barri, etc. En definitiva,
espais on es dona la interacció amb altres persones: ballar, taller de costura,
jocs de cartes, etc.
2. Oci inactiu: majoritàriament correspon al consum de mitjans de comunicacióen qualsevol dels seus formats: llegir el diari, veure la televisió, etc.
Algunes de les activitats d’oci que es poden destacar perquè ajuden a estimular la
capacitat d’aprenentatge i les relacions socials de les persones són:
• Passejar i viatjar.
• Fer esport i practicar exercici.
• Participar en jornades culturals.
• Realitzar activitats vinculades al món de l’art (pintura, escultura...).
• Fer sortides de caire cultural (cinema, teatre, clubs de lectura...)

Gaudir del temps lliure té una repercussió positiva tant en la persona
com en l’entorn familiar i social, per la qual cosa és molt important per al
desenvolupament humà.
L’acompanyament en les activitats d’oci i temps de lleure es pot donar en dos
contextos principalment:

Cal potenciar les activitats d’oci
social enfront de les d’oci inactiu.
Font: Ajuntament de Valdemoro
(Flickr)
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1. Entorns familiars (la pròpia llar). Els tècnics busquen facilitar, acompanyar
i fer partíceps els usuaris de les diverses activitats d’oci que es desenvolupin i
es portin a terme al barri, al poble, ciutat, etc, en les quals puguin participar.
Per exemple: celebració de festes populars, actes promoguts per associacions,
jornades culturals, activitats promogudes pel centre de barri, etc. La tasca
professional resideix, en aquest cas, a motivar l’usuari a participar en les activitats
que li agradin afavorint alhora la connexió amb la societat. D’altra banda, cal tenir
present que dins el propi domicili el tècnic pot acompanyar l’usuari i intervenir en
la realització d’activitats d’oci. Algunes poden ser: fer una partida de cartes o
qualsevol joc de taula, llegir una novela en veu alta, adquirir una lupa per tal que
l’usuari pugui llegir per si sol, adaptar un material de joc perquè l’usuari el pugui
fer servir, facilitar la comprar de la premsa diària, etc.
Exemple d’un acompanyament d’oci dins d’un entorn familiar
En David, de 85 anys, viu sol. Mai ha estat casat i en aquest moment no té familiars, la
seva germana va morir ara fa un any. Actualment en David no presenta cap limitació greu a
nivell físic, però emocionalment es troba distímic i presenta alguns símptomes de depressió.
Això li està provocant cert aïllament, fa que no vulgui sortir de casa, ni tan sols per fer la
compra, i tampoc mantenir una conversa amb algun veí o conegut.
L’altre dia el tècnic d’acompanyament el va acompanyar a comprar, es van trobar amb un
veí del barri que va comentar la trobada filatèlica al centre de barri. Al David li encanten els
segells i diversos dies durant el servei (SAD) el tècnic ha promogut que en David tregui els
segells que té i en parli. A mida que les converses avançaven en David es trobava de millor
humor.
Per aixè el tècnic va encoratjar-lo a portar els seus segells a la trobada filatèlica per
compartir-los amb la resta de veïns. Amb aquesta activitat en David va millorar el seu
estat d’ànim, es va sentir empoderat i amb valor atès que tenia coses per explicar, i va
poder socialitzar-se amb alguns veïns del barri que es van apropar a la trobada.

Les activitats d’oci en entorns familiars pretenen que les persones amb
dependència es mantinguin actives en la vida social de la seva comunitat,
possibilitant-los poder desenvolupar activitats que fins ara no havien realitzat
i fomentant el contacte personal i relacional amb d’altres persones.
2. Entorns institucionals. Els centres inclouen dins la seva programació el desenvolupament d’activitats vinculades a l’oci, tant per potenciar-lo individualment
(lectura, mirar la televisió, etc.) com grupalment, plantejant activitats diverses
per atendre tots els interessos dels usuaris del centre (guarniments pel centre al
Nadal, celebració de la Castanyada, representació teatral per Sant Jordi, etc.).
D’altra banda, també es plantejen activitats des d’una vessant comunitària, fent
activitats obertes a d’altres persones externes del centre, participant en activitats
programades per altres entitats i fent visites i sortides a llocs que poden ser del seu
interès (museu, fira, etc).
Exemple d’una activitat en un centre de dia
Les activitats intergeneracionals
permeten un intercanvi de recursos i
aprenentatges per fomentar el
contacte entre diferents generacions i
aconseguir beneficis individuals i
socials. Font: Juan Carlos Barrena
(Flickr)

L’equip de professionals del centre de dia juntament amb el professorat de l’institut públic
del mateix barri han programat un seguit d’activitats intergeneracionals en les quals les
persones grans del centre de dia interactuen amb els adolescents de l’institut.
Entre aquestes activitats destaquen les següents:
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• Lectura de poesia amb motiu de la celebració de Sant Jordi. És un acte en què els dos
col·lectius participen de forma igualitària.
• Tallers de conscienciació medioambiental. Per exemple, reciclatge de paper, portat a terme
per l’alumnat de 4t d’ESO de l’institut.
• Taller de joc tradicionals, entre els quals destaquen la petanca i la baldufa, promogut i explicat
pels usuaris del centre de dia a l’alumnat de 2n d’ESO de l’institut.

L’acompanyament que fa el professional dins l’àmbit de l’oci és
individualitzat, tenint en compte les característiques personals i socials, així
com les necessitats i demandes de l’usuari.

2.3 Acompanyament en els processos de dol
El dol és un procés natural d’adaptació a una pèrdua, al trencament d’un vincle.
Al llarg de la vida es viuen moltes pèrdues, algunes d’evolutives com ara les
produïdes pels canvis d’etapa al cicle vital (pas de la infantesa a l’adolescència,
per exemple) i d’altres de sobrevingudes. Entre aquestes últimes s’ubiquen els
processos de dol per situacions com la separació dels pares, un canvi d’escola, el
trencament d’una amistat, la mort d’un familiar, etc.
Segons la situació i les característiques de cadascú, aquests processos poden
necessitar més o menys temps, un tipus d’acompanyament o un altre. L’impacte
de la pèrdua varia segons cada persona i cada context.
El dol per la mort d’un ésser estimat és una experiència dolorosa que en ocasions
s’intenta evitar i cal tenir present que moltes persones que el viuen no disposen de
les eïnes adequades per viure’l de forma sana. Les nostres vivències respecte de
la mort i la por al patiment poden dificultar afrontar la mort com un esdeveniment
vital natural.
Com a professionals, cal acompanyar l’usuari davant el procés de dol d’un ésser
estimat i donar el suport i les eines necessàries. D’altra banda, és important
treballar de forma personal el tema del dol atès que és molt possible que algun
dels usuaris atesos el visqui.

El dol és un procés d’adaptació totalment natural en què les persones
intenten restablir el seu equilibri personal i acceptar i acostumar-se a la
pèrdua i separació d’una persona a la qual s’estimaven. També pot ser degut
a la pèrdua d’un objecte preuat, una feina o la salut, com succeeix en el cas
de les persones grans.
La mort, i especialment el procés de morir, és una preocupació latent que ens afecta
i que sovint crea un sentiment d’impotència. A figura 2.1 es mostra el procés de
dol per la perdua d’un ésser estimat.
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F igura 2.1. Procés de dol per la pèrdua d’un ésser
estimat

Dol
Reaccions d’una persona enfront
les diverses pèrdues o enfront la
mort d’un esser estimat. Es pot
definir també com els
pensaments, els sentiments
(incloent-hi els símptomes físics
i emocionals) i les accions
conseqüents a l’anticipació o
pèrdua d’una persona estimada.

El dol és necessari i pot ser més o menys complicat depenent de factors com les
circumstàncies en què s’hagi produït la defunció, l’edat de la persona morta, si era
una mort esperada, els recursos d’afrontament, etc.
Habitualment es distingeix entre tres tipus de dol:
• Dol normal: es produeix una resposta normal davant la pèrdua i té unes
característiques predictibles i identificables tant en els símptomes com en
el desenvolupament.
• Dol complicat: les fases del dol duren una mica més de l’habitual.
• Dol patològic: la persona se sent impotent davant el dolor de la pèrdua i es
trenca el seu equilibri psicofísic. Pot tenir durada, seqüeles i conseqüències
imprevisibles.

És normal sentir-se desbordat o incapaç d’ajudar algú des del propi dolor.
En aquest cas no s’ha de dubtar a demanar un cop de mà a persones properes
o comptar amb l’ajuda externa d’un professional. En tot cas, cal tenir en
compte que la manera com els adults reaccionem i gestionem el dol és clau
per ajudar a superar la pèrdua.
El dol afecta la persona en diversos àmbits: emocions, pensaments, comportaments... Algunes de les seves conseqüències són plors produïts per la tristor, la ira,
la irritabilitat i, fins i tot, la culpabilitat, així com dificultats per dormir, malsons,
mals de panxa, aprimament excessiu, etc.
En aquest sentit cal tenir en compte que una pèrdua, i el dol per aquesta pèrdua,
poden també ser factors de risc que incideixin negativament en els usuaris i
agreugin altres situacions complexes que estan vivint. Per aquesta raó és molt
important estar al seu costat i acompanyar-los en el seu desenvolupament personal.
Els tècnics han de parlar obertament i de manera habitual de la mort i no esperar
que es produeixi la pèrdua d’una persona de l’entorn proper. Així, es pot aprofitar
la mort d’una mascota o una situació plantejada en una pel·lícula per abordar el
tema amb naturalitat.
És important poder anticipar-se al que pugui passar i establir un ritual d’acompanyament amb els usuaris previ al moment de la mort. Aquest ritual es pot centrar
a:
• Parlar del lloc de la pèrdua.
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• Parlar dels assistents a la cerimònia i de com es desenvoluparà.
• Interactuar amb els usuaris i preguntar en tot moment com ho viuen i com
volen acomiadar-se.

Reduir el dolor dels usuaris per la pèrdua dels seus éssers estimats no és
un objectiu a nivell professional, és necessari que hi hagi dolor per poder
desenvolupar correctament el dol.
En aquest tipus d’acompanyament els tècnics han de tenir en compte les concepcions ideològiques i místiques tant de la persona atesa com les seves pròpies, sense
oblidar les dels familiars, i oferir una atenció més personalitzada i d’acord, a ser
possible, amb els desitjos de la persona. És vital oferir un acompanyament i suport
que ajudi a eliminar o reudir aquest estrès que provoca la pèrdua d’un ésser estimat.
L’actitud ha d’anar vinculada a l’acceptació incondicional de l’usuari.
Les principals actuacions del TAPSD en els processos de dol van encaminades a:
• Normalitzar el tema de la mort. Cal aprofitar els esdeveniments i les
situacions quotidianes per parlar-ne amb els usuaris. És recomanable
explicar-los que la mort és una part del procés de viure i que sempre hi haurà
algú que els cuidarà i els estimarà, es poden dir noms de persones properes
i estimades. En tot moment s’ha de manifestar la intenció de donar suport
i acompanyar en aquest procés, tot intentant posar-se al seu lloc per tal de
poder empatitzar amb la situació.
• Identificar si les preguntes amaguen pors o sentiments que no saben
expressar. És important explicar-los que no és “fàcil” morir-se. En principi,
la majoria de malalties tenen cura, la gent viu molts anys i les possibilitats
de patir un accident, tot i que existeixen, no ens han de fer viure amb por.
• No tenir pressa, respectar el temps. De vegades pot ser que els familiars
s’avancin a parlar o també que vulguin que tot torni a ser “normal”, però
cada persona és un món i cal respectar el temps que necessitin per gestionar
el seu dol. Es fa necessari empatitzar i ser neutre en tot moment, practicar
l’escolta activa i permetre que l’usuari l’expressi. No cal forçar res, ni les
respostes ni les preguntes, però sí que és important facilitar espais perquè
aquestes puguin aflorar.
• Dir la veritat de manera comprensible a la seva capacitat d’entendrela. Cal usar un llenguatge senzill, amb el vocabulari correcte i sense
eufemismes. S’han d’evitar missatges que puguin desorientar i generar pors,
perquè tenen el perill de ser entesos literalment. Evitar emprar expressions
del tipus “s’ha adormit i ja no es despertarà mai més”, “és un esperit que et
veu i et protegeix”, “ara és un estel al cel”, “ara descansa en un lloc millor”,
etc.
• Comunicar la mort d’un ésser estimat en primera persona.
• Respectar i escoltar els seus sentiments. Els tècnics han d’intentar ser
comprensius amb les seves reaccions. Si no sabeu què dir o fer, penseu

La inactivitat és una possible
conseqüència del dol. Font: Agustín
Hernández (Flickr)
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que la vostra presència física, el gest, la proximitat, el contacte visual
reconforten i també ajuden.
• Demanar ajuda a persones properes o a professionals. Si la situació
us supera i no us veieu en cor de gestionar-la sense ajut, cal buscar ajuda
professional.
Alguns autors han establert diferents fases del procés de dol pel qual passem les
persones, però en tractar-se d’un procés dinàmic i molt personal no tothom té
perquè passar per totes les etapes i fins i tot pot repetir-ne alguna.
Les fases del procés de dol són les següents (vegeu figura 2.2):
Figura 2.2. Fases del dol

1. Dol anticipat. És un dol que es produeix abans de la mort i tendeix a
aparèixer quan es diagnostica una malaltia mortal. Es caracteritza per un
xoc inicial i la negació de la mort. Pot ajudar a assimilar la pèrdua.
2. Xoc o dol agut. És el moment de la mort, es caracteritza pel xoc
emocional. Les persones que el pateixen es veuen afectades físicament,
psicològicament, espiritualment i socialment.
3. Dol primerenc. Pot durar d’unes setmanes fins als tres mesos. Després
d’un període d’una activitat intensa (gestions, tanatori, etc.), arriba el
moment de la confrontació amb la pèrdua. Es produeixen una pena i dolor
intensos, negació, ràbia, culpabilitat.
4. Dol intermedi. Pot durar entre uns mesos i un o dos anys. Es pren veritable
consciència de la realitat de la mort. És un temps de soledat, aïllament i una
autèntica depressió que prové del cansament i emocions dels últims mesos.
Progressivament els períodes de normalitat es van fent grans i els records
són menys dolorosos.
5. Període de restabliment. Es dona a partir d’un o dos anys. Sorgeixen nous
desitjos, la depressió desapareix i es torna a viure plenament.
La mort d’un ésser estimat. Dol i adaptacions de les persones grans
Trobareu més informació sobre el dol a Espacio Mayores de l’IMSERSO:
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Manual para la atención psicosocial y espiritual a personas con enfermedades avanzadas.
Intervención psicológica y espiritual

Exemple d’atenció a un usuari en relació amb el seu dol
L’Arnau, un jove de 25 anys, acaba de perdre el seu germà en un accident de trànsit. Ell
anava de copilot i a conseqüència de l’accident ha quedat paraplègic. Se sent culpable de
la pèrdua del seu germà Manel.
El TAPSD, juntament amb el psicòleg de l’institut Guttmann, l’està ajudant a:

1. Acceptar la realitat de la pèrdua.
2. Treballar les emocions i el dolor per la pèrdua del germà.
3. Adaptar-se a un medi on el seu germà es troba ja ausent.
4. Resituar-se emocionalment i continuar lluitant per seguir vivint.

Tant el tècnic com el psicòleg en tot moment busquen que l’Arnau sigui capaç de verbalitzar
el que sent per la pèrdua del seu germà i acompanyar-lo en el seu dol.

2.4 Acompanyament en les gestions personals i relacionals
L’acompanyament en les gestions personals i relacionals té per objecte donar
suport a la realització de determinades activitats de la persona de forma habitual o
bé de forma periòdica fora del domicili. S’inclou la realització de tràmits, visites...,
sobretot d’àmbit econòmic i medicosanitari.

Treure diners del caixer en alguns
casos pot ser una situació que generi
tensió per la por d’un robatori. Font:
SPD (Flickr)

L’acompanyament en egstions personals i relacionals vol fomentar
l’autonomia personal, la integració social i la participació en la vida de
la comunitat. Els TAPSD han de partir dels conceptes de dignitat i respecte.
Les intervencions que es porten a terme sempre tenen per objectiu mantenir la
persona integrada en el seu context social el màxim de temps possible, amb la
millor qualitat de vida, tant per a la pròpia persona com per a la seva família.
L’acompanyament en les gestions personals i relacionals inclou les següents
activitats com les més freqüents en les quals partipa el TAPSD, sobretot dins d’un
servei d’atenció domiciliària:
• Àmbit econòmic
– Treure diners del caixer.
– Realitzar gestions dins l’oficina del banc o la caixa d’estalvis.
– Actualitzar la llibreta i/o targeta de crèdit.
– Supervisar la realització de la renda.
– Fer seguiment del cobrament de la pensió de jubilació, prestació per
incapacitat, minusvalia, viudetat...

El volum de medicaments que
prenen alguns usuaris demana una
organització i administració
controlada. Font: Zulio (Flickr)
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– Supervisar el pagament de serveis (rebut de l’aigua, llum, telèfon...)
així com de la vivenda (lloguer, hipoteca).
• Àmbit medicosanitari
– Fer controls mèdics periòdicament.
– Prendre’s la tensió a la farmàcia.
– Anar a visites i realització de proves mèdiques.
– Supervisar la preparació de la medicació a la farmàcia.
– Administrar-se medicaments.

El fet que el tècnic doni suport a aquestes tasques allibera el familiar
que conviu amb la persona dependent i que exerceix la tasca de cuidador
principal. El suport a la família emocional i formatiu per fer front a la cura
d’un usuari dependent és una tasca que contribueix al benestar general tant
de l’usuari com dels seus familiars.
El respecte parteix d’una mirada atenta envers la persona, que implica el seu
reconeixement, l’acceptació de la individualitat i de la diferència, i també la seva
vulnerabilitat. La dignitat està associada a altres conceptes que la modernitat
valora: individualitat, igualtat, llibertat, intimitat i autonomia.
Intimitat
Concepte que abarca els
pensaments, els sentiments, els
desitjos, les creences, les idees,
els aspectes sexuals, entre
d’altres.

Com a conseqüència de la consolidació d’aquests valors en la societat actual, el
model d’atenció a la persona ha evolucionat des d’un model que posava l’autoritat
i el poder de decisió en el professional “expert” cap a un altre model en què
el respecte a la dignitat significa el seu reconeixement com a titular únic de les
decisions que l’afecten. El model basat en el principi de l’autonomia suposa, per
tant, el dret de la persona atesa al control de la informació i les dades que formen
part de la relació assistencial en qualsevol àmbit de la vida.
Sovint la creació del clima de confiança necessari per a una bona relació d’ajuda
només s’aconsegueix amb un cert temps. La confiança en el professional inclou
la seguretat que algú té en una altra persona, i aquest és el pilar bàsic de tots els
sistemes d’atenció a la persona. Per aconseguir que l’usuari tingui confiança en el
professional cal temps, cert treball i esforç.
Des d’una perspectiva jurídica, el secret professional constitueix un dret i un
deure. D’una banda, la confiança que una persona diposita en una altra és
la condició per a la comunicació entre dues persones sobre aspectes íntims i
personals. De l’altra, demana una actitud de compromís, silenci i secret per part
de la persona receptora, que queda vinculada com a guardadora de la confidència.

Francesc Torralba afirma
que la confidencialitat és
precisament la virtut que
permet al professional
guardar el secret.

En la relació assistencial la confidencialitat entesa com l’actitut o el
comportament de respecte vers a la informació donada per un altre és un
dret de la persona que exigeix el deure de secret del professional.
L’ètica del professional es fonamenta en la relació que s’estableix amb l’usuari,
així com amb les seves emocions. Quan s’intervé es fa a partir de:
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• Respecte a l’autonomia
• Respecte a la documentació i la informació personal
• Respecte al nivell d’autodeterminació
• Millora dels processos de comunicació
El codi professional i la formació ètica són imprescindibles en la carrera professional del TAPSD, ja que els dos aspectes ajuden a orientar la seva pràctica
professional envers les competències socials, les normes, els objectius i les
responsabilitats socials.
Exemple de manca d’ètica professional per part del TAPSD
La Maria és una dona que ha sol·licitat un SAD (servei d’atenció a domicili). Actualment
viu sola a Tarragona, tot i que té tres fills. La relació amb els fills és inexistent arran de la
mort del seu marit. En el moment de repartir l’herència va haver-hi molts conflictes i això
va propiciar que la Maria s’aïllés dels seus fills i deixés de parlar-los.
Ara mateix, la Maria pot comptar amb l’Òscar, el seu TAPSD. L’Òscar li fa de confident de
tots els seus problemes familiars i no la deixa fer gaires coses sola, atès que considera
que no té prou autonomia personal. Un dia fins i tot li va suggerir a la usuària que no és
preocupés tant pels seus fills, que visqués més la seva vida, comptant amb ell, ja que els
seus fills són uns impresentables que no volen saber res de la seva mare i que no val la
pena seguir-hi pensant.
L’Òscar no està mostrant ètica professional, no està respectant l’autonomia de la usuària
ni el seu dret a decidir per ella mateixa. Per altra banda, no potencia o facilita que es
doni comunicació entre la usuària i els seus fills. Cal que el professional respecti les seves
decisions i no exerceixi cap coacció ni mantingui una actitud de sobreprotecció.
Deontologia

Qualsevol usuari serà atès sempre de manera confidencial. L’accés a la
seva informació personal per part dels professionals es basa en el dret
deontològic de mantenir sempre l’anonimat i la intimitat. Qualsevol
professional que reveli dades personals no només estarà incomplint la seva
ètica professional, sinó que a més pot ser sotmès a sancions penals segon
estableix el Codi Penal i la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(Llei Orgànica 15/1999).

2.5 El codi deontològic del TAPSD
El codi deontològic professional es relaciona amb els principis i les regles
ètiques que s’encarreguen de regular una activitat professional. El TAPSD ha
de desenvolupar la seva tasca professional sota els següents principis:
• Principi de respecte: prioritzar l’interès de les persones amb les quals
treballa, tot respectant la seva autonomia i la seva llibertat d’elecció.
• Principi de benestar social: fomentar en els usuaris un increment del seu
benestar social a nivell biopsicosocial.

Branca de l’ètica que versa sobre
els deures i les obligacions.
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• Principi d’individualitat: focalitzar l’usuari de manera integral i única.
• Principi d’autodeterminació: respectar en tot moment les decisions dels
usuaris, oferir-los alternatives en cas necessari.
• Principi de professionalitat: demostrar la seva competència professional,
la seva capacitació, la seva qualificació de cara a les tasques que porta a
terme, així com la seva capacitat d’autocontrol i de reflexió sobre la seva
praxis professional.
• Principi d’autonomia professional: donar resposta socioeducativa a les
necessitats dels usuaris a nivell biopsicosocial.
• Principi de confidencialitat: salvaguardar el secret professional en relació
a aquelles informacions relacionades amb els usuaris, sobretot aquelles que
es comparteixin amb altres professionals que també hi intervinguin.
• Principi de solidaritat professional: mantenir una actitud activa i constructiva envers la resta de professionals que col·laboren activament amb ell
i amb els seus usuaris.

La deontologia professional conclou que corre a càrrec de cada professional
ser conscient de la importància i delicadesa de la seva feina. És rellevant que
el TAPSD desenvolupi una actuació coherent i de respecte vers els principis
citats.
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3. Valoració del seguiment de la intervenció

La realització d’una intervenció a nivell sociosanitari comporta la necessitat de
fer un seguiment al llarg de tota la intervenció.
El seguiment es realitza en diversos àmbits:
• Estat de l’usuari
• Actuació de l’equip professional
• Activitats programades a la intervenció
• Resultats obtinguts amb la intervenció
Els resultats de la valoració quedaran recollits al pla d’atenció individualitzada
(PAI) o pla de treball, essent l’eina fonamental de treball i guia de tot el procès
d’intervenció.

3.1 L’avaluació
El procés d’adquisició de les habilitats d’autonomia personal està conformat per
un seguit de fases. L’avaluació forma part d’aquest procés i està present al llarg
de tota la intervenció. És una part essencial i integral del procés ensenyamentaprenentatge de qualsevol habilitat o hàbit d’autonomia personal.

L’avaluació és un procés que permet obtenir informació en base a la qual es
formulen judicis que fonamenten la presa de decisions.
La informació recollida serveix d’instrument de guia per detectar el progrés i
les dificultats de les persones, ajuda a trobar formes apropiades per tractar les
dificultats que presenten els usuaris en un moment donat, determinant l’origen i
les causes i reajustant aquells elements del programa necessaris.
L’avaluació no només es centra a avaluar el resultat final de l’adquisició de
l’habilitat, sinó també en el procés.
L’avaluació és:
• Global: té present la globalitat de la persona evitant mirades parcials, i
també considera tots els factors que influeixen en el procés d’aprenentatge.
• Continuada: es porta a terme al llarg de tot el procés d’ensenyamentaprenentatge, i no només al finalitzar la intervenció.

L'aprenentatge i entrenament d'habilitats i
hàbits d'autonomia personal i
l'acompanyament a les persones en situació de
dependència
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• Formativa: l’objectiu és identificar les dificultats i els progressos d’aprenentatge de l’usuari per poder adaptar la intervenció a les necessitats en
cada moment.

L’avaluació és l´emissió d’un judici sobre els resultats d´una acció en base
a uns objectius fixats. Aquest judici de valors pretén revisar fins a quin punt
s´han assolit els objectius previstos i reajustar-los per millorar l´acció, en
aquest cas, ensenyar i aprendre.
És, per tant, un procés de retroalimentació orientat a millorar el procés
d´ensenyament-aprenentatge de les habilitats d’autonomia personal.
Per a les persones, l’avaluació és una eina per aprendre a través dels encerts,
errors i oblits. Per als professionals de l’àmbit sociosanitari, l’avaluació permet
identificar les dificultats i progressos de la persona per adaptar la seqüència
programada a les seves necessitats personals.

3.1.1 El procès d’avaluació
L’avaluació es un procés continu en el qual es poden distingir diversos nivells, tal
com mostra la figura 3.1
F i g u r a 3.1. Nivells del procés avaluatiu

L’avaluació inicial al
programa d’adquisisició
HAPS correspon a la
valoració inicial.

1. Avaluació inicial: ajuda a valorar la situació de partida de cada usuari i
establir els objectius a aconseguir.
2. Avaluació formativa: permet als professionals realitzar el seguiment del
procés d’ensenyament-aprenentatge de la persona i en tot cas adequar-lo per
tal d’assolir els objectius planificats. Aquesta avaluació permet modificar la
metodologia, els recursos o tipus d’activitats, segons el progrés de l’usuari.
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3. Avaluació sumativa: permet sistematitzar, estructurar i recapitular. També
permet valorar els resultats obtinguts al final del procés d’ensenyamentaprenentatge i valorar les diferències entre el punt de partida i el final.
4. Avaluació final:
pretén realitzar la valoració final del procés
d’ensenyament-aprenentatge de l’habilitat, sempre vinculada amb els
objectius prèviament especificats.
L’avaluació ha de donar lloc a un procés de comunicació entre el professional i
l’usuari on aquest pugui verbalitzar i compartir els seus sentiments i impressions,
i així contribuir a l’assoliment de les metes prefixades. És important cercar un
model d’avaluació en què l’usuari i els familiars tinguin un paper actiu i se sentin
part important del procés.
Els usuaris sempre poden avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge del qual
s’estan beneficiant, ja sigui des del punt de vista dels avantatges que estan
percebent amb les activitats desenvolupades, com des de punt de vista del procés
d’intervenció (si se senten escoltats, si se’ls tracta o no amb respecte, si troben
que els recursos són els adequats o són suficients, etc.). En aquesta línia es pot fer
referència al concepte d’autoregulació.

L’autoregulació de l’aprenentatge consisteix a ensenyar als usuaris a
detectar i regular per si mateixos les seves dificultats i trobar o demanar els
suports necessaris per superar-les.
La capacitat d’autoregular-se en un procés d’aprenentatge passa per:
• Conèixer els objectius que s’han d’assolir.
• Representar-se les operacions necessàries per realitzar les diverses activitats.
En el moment de portar a terme un procés d’avaluació, cal tenir en compte quatre
moments o fases:
1. Obtenció de la informació. El professional ha d’escollir la metodologia
que consideri més oportuna, el millor moment per obtenir la informació,
l’objecte d’avaluació i el tipus d’informació necessària i rellevant, d’acord
amb allò que es vol avaluar. Cal obtenir la màxima informació sobre el
fet a avaluar, recaptant diferents apreciacions o bé usant diferents fonts
d’informació. No només la font d’informació de l’usuari, sinó també
informació aportada per les famílies, amics, etc. D’aquesta manera s’obté
una visió més complerta que ens ajudarà a una posterior presa de decisions.
2. Formulació d’objectius. El professional ha de marcar el que vol aconseguir
de manera individual o grupal amb l’usuari.
3. Presa de decisions. Avaluar ajuda a prendre decisions i orienta de cara al
que es vol aconseguir i fins a on anar.
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4. Comunicació dels resultats. La comunicació amb l’usuari ajuda a l’hora
de modificar la intervenció.

3.2 Instruments de recollida d’informació durant el seguiment de la
intervenció
Un dels moments clau en el desenvolupament de qualsevol procés d’avaluació és
el seu plantejament metodològic, moment en què cal decidir la millor manera
de recollir la informació sobre els aspectes a analitzar. Per recollir aquesta
informació, hi ha una gran diversitat de tècniques i instruments a l’abast del
professional que cal triar segons el propòsit i l’objecte de l’anàlisi en cada moment.

L’elecció d’una tècnica i un instrument d’avaluació concret està
determinada per diversos aspectes: objectius, tipus d’informació i recursos
disponibles, entre d’altres.
Entre els principals instruments de recollida d’informació destaquen:
• Observació directa
• Entrevista
• Qüestionaris
• Diaris i informes
• Autoavaluació
L’observació directa és per excel·lència la principal tècnica de valoració del
seguiment de la intervenció amb l’usuari. Es basa a analitzar l’estat i la conducta
de la persona, habitualment en el seu entorn natural. En ocasions l’observació
es pot fer de forma informal i casual, però habitualment es tracta d’observació
sistemàtica, prevista i planificada, on s’han triat els aspectes que es volen observar
i es disposa d’un instrument per recollir la informació observada. Per portar-la a
terme, cal:
• Delimitar la conducta a observar.
• Seleccionar el moment o moments de l’observació.
• Triar o elaborar l’instrument de registre d’informació més adient a cada cas.
Alguns dels instruments més emprats per recollir la informació són el diari
de camp, les pautes d’observació i les escales analítiques.
El diari de camp es tracta d’un quadern o bloc de notes on el tècnic redacta les
impressions més rellevants del que ha observat en l’usuari. És un instrument força
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útil, ja que ajuda a recopilar de manera lliure els elements més rellevants de la
conducta de la persona. Habitualment es pren nota de tot el que succeix i al final
es realitza una breu conclusió. Al diari de camp és obligatori apuntar la data i
l’hora en què s’ha registrat la informació, per si s’ha de recuperar en algun altre
moment.
Exemple de registre d’un diari de camp
Data: Dissabte, 20 de novembre de 2010 Hora: 10-11h del matí
Quan arribo a la llar de la Fàtima, la veig molt feliç. Em comença a cridar i em saluda amb
una actitud molt energica. Vaig a canviar-me i la Fatima ve amb mi. Mentre em poso la
bata, m’explica que la seva neboda l’ha trucada i que segurament aquesta setmana vindrà
a veure-la.
Mentre realitzo les tasques de neteja, la Fatima m’acompanya i m’explica vivències que ha
compartit amb la seva neboda. La trobo més lleugera, tot i que encara es continua queixant
d’algun mal a les cames. De cop i volta, em comenta que el proper dilluns no vol que vingui,
ja que vol anar a comprar-se un vestit nou i a comprar coses per la seva neboda. Tot seguit
s’acomiada i em convida a marxar cap a casa.
Conclusió: considero que la Fàtima se sent molt feliç de poder rebre la visita de la seva
neboda, ja que se la veu més alegre, més activa i comunicativa. Serà convenient transmetre
a la família els beneficis que li aporta a la Fàtima el fet de que la vinguin a veure a casa.

Les pautes d’observació poden ser llistes de control dels aspectes a observar on
el professional anota la seva presència o absència en la conducta de l’usuari, és
a dir, si una determinada conducta es dona o no. També pot recollir al costat de
cada ítem o descriptor si s’ha assolit i de quina manera, i indicar la data en què es
fa l’observació. Vegeu-ne un exemple la figura 3.2.
Fi g u r a 3 . 2 . Exemple de pauta d’observació

Les escales analítiques, de la mateixa manera que les pautes d’observació, permeten observar les actuacions de les persones en relació amb un criteri d’avaluació
determinat. En aquest cas, a més, es pot establir una gradació per a cada un dels
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descriptors. Són més adequades quan es tracta d’observar habilitats que presenten
una complexitat més gran per a la persona. Vegeu-ne un exemple a la figura 3.3.
F i g u ra 3.3. Exemple d’escala analítica

Amplieu la informació
sobre l’entrevista amb la
lectura de la secció
“Valoració inicial de les
HAPS” de l’apartat
“Habilitats i hàbits
d’autonomia personal i
programa d’entrenament”.

L’entrevista és una tècnica que permet obtenir informació des d’una altra perspectiva. Al llarg de la intervenció, és possible que els professionals tinguin la
necessitat de mantenir converses amb l’usuari i/o els seus familiars i obtenirne informació de caire més subjectiu. És important que el tècnic estableixi
prèviament els aspectes sobre els quals vol obtenir-ne informació i pugui preparar,
fins i tot, algunes de les preguntes a realitzar. Cal cercar el moment idoni i crear
un clima adequat per a la conversa. És fonamental mantenir una actitud oberta i
empàtica per tal que la conversa es desenvolupi amb fluïdesa.
Els qüestionaris estan conformats per un seguit de preguntes que permeten valorar
diferents aspectes i als quals poden donar resposta tant els professionals com els
usuaris i/o familiars. Un qüestionari pot ser el punt de partida per a una entrevista
posterior entre usuari i tècnic. Hi ha diferents tipus de qüestionaris:
• Preguntes tancades, on l’opció de resposta és sí/no, força bo/ dolent/
pèssim... En aquest cas convé seleccionar bé allò que es vol preguntar.
• Preguntes obertes, que permeten recollir la percepció més subjectiva de la
persona sobre informacions concretes.
• Barreja de preguntes obertes i tancades.
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Els qüestionaris són útils per descobrir el punt de vista de la persona, les
seves motivacions i les estratègies d’aprenentatge i de superació personal.
Proporcionen al tècnic informació que li pot permetre reconsiderar el seu
plantejament vers les activitats plantejades i, a més, fan que la persona
reflexioni sobre el seu aprenentatge.
Els diaris i informes són exercicis més de caire subjectiu i individual que
permeten la reflexió sobre diversos aspectes en diferents moments del procés
d’avaluació. Els diaris permeten recollir l’evolució de l’experiència de la persona
i la seva pròpia evolució al llarg del procés d’avaluació i d’implementació. En
canvi, els informes permeten al tècnic extreure i analitzar conclusions sobre els
aprenentatges de l’usuari així com de la seva evolució.
També és convenient que els mateixos usuaris puguin avaluar el seu procés
d’aprenentatge, realitzar una autoavaluació.

L’autoavaluació, tot i ser subjectiva, aporta moltes pistes de la implicació
personal de tots els agents relacionats, ja sigui dels mateixos familiars o dels
professionals que atenen la persona.
Un dels instruments per a l’autoavaluació són els qüestionaris d’autoavaluació,
on la persona pot avaluar el seu procés de manera indidivual i assenyalar els
aspectes adequats i aquells en els quals encara ha de millorar. D’aquesta manera,
es potencia que l’usuari es faci responsable del seu procés d’aprenentatge i li
permet reflectir amb sinceritat el seu compromís en el procés. Als professionals
els serveix per conèixer els punts forts i els punts febles des de la perspectiva de
la persona usuària.

3.3 Avaluació del procés d’adquisició de les habilitats d’autonomia
personal
L’avaluació és una tasca contínua i constant al llarg de tot el programa d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social. Ha de permetre detectar amb
rapidesa desviacions no previstes per tal de poder actuar amb celeritat i posar-hi
remei.
Durant el programa es farà:
1. Avaluació dels participants (des de l’òptica dels tècnics)
2. Autoavaluació del participant
3. Avaluació de la idoneïtat de les activitats
4. Autoavaluació dels professionals
5. Avaluació dels resultats finals
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Amb l’avaluació dels participants es pretén valorar si els usuaris que participen
en el programa han assolit els objectius operatius de les diferents activitats
proposades. Per dur-la a terme es dissenyen fitxes que serveixen de pauta i que
incorporen els objectius operatius del programa i un conjunt de 4 o 5 indicadors
d’observació per a cadascun valorats sota una escala d’estimació qualitativa
(Sí/No; Molt/Poc/Suficient/Gens; Amb ajuda/Sense ajuda...) o numèrica (en
aquest cas, es recomana que s’utilitzi una escala de nombre parell on cada número
representi el grau en que es dona una conducta).
L’escala d’estimació permet
indicar el grau en que es
dona una determinada
conducta.
Vegeu àmpliament els
nivells de concreció dels
objectius a la secció
Programa d’entrenament
d’habilitats d’autonomia
personal a l’apartat
“Habilitats i hàbits
d’autonomia personal i
programa d’entrenament”.

Els indicadors d’avaluació, han de complir les següents premisses:
• Han d’estar relacionats amb l’objectiu operatiu de referència.
• S’han de redactar en frases simples, clares i relacionades amb l’objectiu
operatiu de referència.
• S’han de redactar en present d’indicatiu i en frases afirmatives. Rara vegada
s’utilitzen frases negatives com a indicadors d’avaluació (no parla, mai
agafa...). Per tant, si no és estrictament necessari no s’han d’utilitzar les
formulacions negatives.
• Les frases redactades han de ser quantificables i adequar-se a l’escala
d’estimació triada.
Exemple d’avaluació dels participants
Prenent com a referència el taller de manualitats nadalenques, l’avaluació dels participants
es pot concretar en els següents indicadors d’avaluació:

• Títol de l’activitat: Taller de manualitats nadalenques
• Objectiu operatiu: Elaborar objectes artesanals nadalencs.
• Indicadors d’avaluació:
– Utilitza la tècnica plàstica adient a cada creació.
– Guarneix els objectes utilitzant material variat.
– Fa propostes originals i creatives.
– És curós, net i polit en el treball manual que fa.

Vegeu a la figura 3.4 l’escala d’estimació:

F i g u ra 3.4. L’escala d’estimació
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Recordeu que els objectius tenen tres nivells de concreció i que la numeració dels
diferents nivells ha de ser correlativa. En aquest exemple l’objectiu operatiu analitzat era el
primer del programa, per això està numerat com a 1.1.1.

A banda de l’avaluació que puguin fer els professionals dels destinataris de la
intervenció, és recomanable donar l’oportunitat a l’usuari per mostrar l’opinió
sobre el seu propi procés d’aprenentatge. És el que s’anomena autoavaluació
dels participants.
Aquesta eina aporta el punt de vista subjectiu de l’actuació de cada participant
durant les diverses activitats realitzades, a més d’informació addicional sobre si
les propostes fetes han estat del seu interès, si han estats motivats durant el procés
i, el més important, si la seva percepció subjectiva concorda amb la percepció
objectiva dels professionals (vegeu figura 3.5).
Fi g u r a 3 . 5 . Graella per a l’autoavaluació del participant

Per a l’avaluació de la idoneïtat de les activitats es prenen en consideració tots
els aspectes que donen viabilitat a l’aplicació de l’activitat en si. Es poden tenir
en compte, entre d’altres, l’adequació dels següents punts (vegeu figura 3.6):
Fi g u r a 3 . 6 . Graella per a l’avaluació d’activitats

• Temporalització preestablerta
• Selecció de recursos: materials, espacials, humans, econòmics
• Planificació del desenvolupament
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• Tècniques d’aplicació

Es fa necessari portar a terme una avaluació continua de tots els processos
portats a terme per cadascun dels usuaris.
Per fer-ho, s’empra la tècnica de l’observació per enregistrar tant l’evolució com
les mancances, i és necessari mantenir contactes periòdics amb els diversos
professionals que interven amb els usuaris per tal de contrastar les informacions.
L’avaluació permet detectar també si les activitats proposades s’estan portant a
terme correctament o pel contrari, és necessari fer-ne adaptacions o modificacions.
L’autoavaluació dels professionals permet reflexionar sobre la pròpia pràctica
professional i determinar com s’estan desenvolupant les competències necessàries
per assolir òptimament els objectius del programa d’entrenament de les AVD i
atendre les necessitats de l’usuari.
Les pautes d’autoavaluació han d’incloure indicadors clars i concrets que permetin
autovalorar el grau i la qualitat de participació i implicació del professional
en el programa. Alguns dels aspectes que es poden incloure en les pautes
d’autoavaluació són els següents:
• Responsabilitat en el compliment de les pròpies tasques individuals i de
grup
• Respecte als diversos rols professionals
• Sinceritat i honestedat
• Confiança i cooperació en el treball interdisciplinar
• Actitud centrada en la recerca de solucions
• Recerca del consens comú entre els diversos professionals
• Mediació en els conflictes que hi puguin aparèixer
• Obertura vers noves vies o perspectives
• Iniciativa
• Adaptabilitat als canvis, i sobretot flexibilitat
Una vegada ha finalitzat el programa d’habilitats d’autonomia personal és l’hora
d’avaluar els resultats obtinguts per poder concloure si la valoració inicial del
programa i el diagnòstic de funcionalitat determinat a l’inici ha millorat o no. Amb
la informació recopilada al llarg de tot el procés s’elabora un informe final que
inclou:
1. Resum descriptiu del programa d’HAPS: diagnòstic de funcionalitat
d’origen i dels objectius a assolir.
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2. Presentació dels resultats obtinguts: resultats obtinguts després de l’aplicació del programa, de manera objectiva i sense efectuar-ne cap valoració.
3. Anàlisi de resultats: interpretació dels resultats obtinguts, explicant les
raons o factors que han provocat, o no, el canvi vers la situació de partida
de l’usuari, fent èmfasi en les activitats que millors resultats han donat i en
les recomanacions per millorar o mantenir allò que s’ha aconseguit. En cas
que l’informe es dirigeixi a la família, en aquest apartat també s’inclou un
fragment explicatiu de la importància del treball conjunt i coordinat entre
la família i l’equip interdisciplinari que ha tractat l’usuari.
4. Conclusions: conclusions sobre els resultats del programa tot ressaltant els
seus punts forts i dèbils. S’hi afegeixen suggeriments o recomanacions de
millora per a la realització de futurs programes similars.
A nivell formal, en funció del receptor d’aquest informe s’opta per un tipus de
redacció o un altre:
• Tècnica i acurada dels quatre apartats en el cas que l’informe sigui un
document intern, personal o dirigit a la resta de professionals implicats en
el programa.
• Poc tècnica però prou professional, clara i directa dels quatre apartats i que
mostri proximitat, acompanyament, suport i treball conjunt en el cas que
l’informe vagi dirigit a les famílies dels participants.
Exemple d’informe adreçat a la família
Benvolguda família,
L’objectiu principal del programa d’entrenament de les AVD de la vostra mare Matilde
era fomentar l’autonomia personal en les AVD, tenint en compte les seves limitacions
i ajudant-la a desenvolupar-les de manera autònoma, sempre amb total confiança i
seguretat davant les activitats quotidianes del seu dia a dia. Per aquest motiu, l’equip
de professionals va elaborar i dissenyar un programa específic d’entrenament d’AVD, amb
activitats progressives adreçades a millorar i potenciar la seva autonomia personal.
El treball fet fins ara s’ha centrat exclusivament en les àrees d’higiene personal, vestuari i
alimentació.
Un cop finalitzada aquesta primera quinzena, la Matilde ha anat adquirint progressivament
estratègies per desenvolupar les activitats diàries amb major autonomia i seguretat. A més,
els productes de suport que li hem ensenyat a utilitzar li han facilitat molt la tasca de vestuari
així com el desenvolupament d’accions motrius més precises.
Volem remarcar que la vostra estreta col·laboració al llarg de tota la quinzena ha estat de
gran ajuda tant per a la Matilde, que s’ha sentit més acompanyada i amb major seguretat
en la pràctica diària, com per a nosaltres, ja que plegats hem fet una molt bona feina que ha
revertit sens dubte en una major i millor autonomia de la Matilde, fomentant en tot moment
una ajuda educativa i no només assistencial. Aquest fet ha permès que no li hàgim hagut
de fer fer les coses sinó esforçar-nos per ajudar-la a aprendre a fer-ho sola.
Ara inicieu la tasca en solitari, però com sabeu no estareu sols. Per això restem a la vostra
disposició per resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir d’ara endavant.
Rebeu una cordial salutació,
L’equip de professionals.
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Recomanem contactar amb l’usuari i la seva família passades unes setmanes per
valorar l’efectivitat de la feina, corregir errors o replantejar el format i les sessions
per a un proper programa d’entrenament de les AVD.

L’informe s’ha de redactar amb correcció ortogràfica i gramatical i ha de
contenir una capçalera amb les dades més rellevants de l’usuari a qui pertany
l’informe, una valoració acurada dels quatre apartats analitzats i la signatura
i el nom de la persona o de l’equip de persones que l’han redactat.

3.4 Importància de la coordinació amb l’equip interdisciplinari
Un equip interdisciplinari està compost per professionals molt diversos, els quals
són molt necessaris per al bon funcionament i atenció de l’usuari. El TAPSD pot
coordinar-se i treballar amb els següents perfils professionals:
• Metges, infermers, auxiliars i tècnics d’infermeria
• Educadors socials, treballadors socials i psicòlegs
• Terapeutes ocupacionals i fisioterapeutes
• Tècnics d’animació sociocultural
El tècnic, en trobar-se immers dins d’un equip interdisciplinari, ha de desenvolupar
les seves tasques de manera coordinada amb la resta de l’equip. Les contribucions
del TAPSD són:
• Aportar coneixement organitzatiu i metodològic a la seva tasca professional.
• Analitzar i interpretar la informació conjuntament amb la resta de professionals.
• Ajudar l’usuari quan sigui necessari.
• Portar a terme les funcions i les tasques assignades pels seus superiors.
• Comunicar de manera clara i tolerant les seves idees, resoldre els possibles
conflictes i fer propostes noves i innovadores.
• Mantenir una actitud oberta i flexible davant els suggeriments d’altres
professionals o familiars.
Es fa molt necessari delimitar les tasques i funcions de cadascun dels professionals dins de l’àmbit d’actuació professional. En la majoria de les ocasions són
els mateixos centres o institucions que pacten les tasques i les funcions. En altres
casos, aquesta tasca va a càrrec de les administracions públiques.
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Depenent del servei on el tècnic es trobi immers, aquest i la resta de professionals
que formen l’equip interdisciplinari han d’assumir una sèrie de responsabilitats
comunes que garanteixin la correcta atenció en relació als usuaris. Les principals
funcions de la majoria dels equips interdisciplinaris són:
• Registrar totes les intervencions realitzades als usuaris.
• Participar activament en les reunions de l’equip interdisciplinari.
• Participar activament en el comitè d’ètica assistencial i garantir que es
compleixen els drets dels usuaris.
Comitè d’ètica assistencial
(CEA)

Per portar a terme els programes d’intervenció en les AVD de forma
exitosa és necessari que l’equip interdisciplinari generi un bon clima de
comunicació entre cuidadors i usuaris, promovent una comunicació efectiva,
reduint els nivells d’estrès i d’angoixa i afavorint la resolució de conflictes.
La col·laboració en el treball entre professionals de l’àmbit sociosanitari permet
compartir coneixements, optimitzar recursos i augmentar la qualitat i l’eficàcia de
la intervenció.
La interdisciplinarietat és una de les característiques que defineixen l’actual
concepció de l’atenció psicosocial. És un terme que fa referència a l’atenció
que ofereixen els professionals de diferents disciplines (psicologia, psiquiatria,
pedagogia, logopèdia, fisioteràpia, treball social...) des d’una visió biopsicosocial,
global i integradora de la persona, incloent el seu entorn familiar i social, per
augmentar la qualitat, l’eficàcia de l’atenció i l’optimització dels recursos que
s’ofereixen per aconseguir el seu màxim desenvolupament personal i la seva
integració social.
Per exemple, davant d’un usuari amb pèrdues auditives és important conèixer la
valoració realitzada per l’audioprotesista i/o l’otorrinolaringòleg. Davant d’un
greu trastorn de llenguatge, la coordinació amb el psicòleg permet saber la seva
impressió sobre el nivell de desenvolupament en què es troba l’usuari i compartir
impressions sobre els aspectes comunicacionals i relacionals.

El treball en xarxa entre els diferents professionals dels àmbits de la sanitat,
l’educació i els serveis socials ofereix una atenció integral a la persona a
partir d’un treball comú coordinat per unificar els esforços en la prevenció,
la detecció i l’atenció de les necessitats dels usuaris.
La interdisciplinarietat i la coordinació de diferents professionals afavoreix aspectes com:
• Definir objectius de treball comuns.
• Acordar uns criteris comuns d’actuació.

Òrgans consultius,
multidisciplinaris i que integren
diverses ideologies morals del
seu entorn. Estan al servei dels
professionals i usuaris d’una
institució sanitària per ajudar a
analitzar els problemes ètics que
puguin sorgir en el
desenvolupament de l’atenció
sanitària, amb l’objectiu de
millorar la qualitat assistencial.
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• Establir uns bons canals de comunicació fluids, així com un llenguatge comú
entendible per a tots els professionals.
• Compartir la informació.
• Adquirir coneixements de disciplines relacionades i que incorporem a la
nostra practica diària.
• Prendre decisions conjuntes i arribar a plans d’actuació comuns.
• Enfortir els lligams entre professionals de diferents àmbits.
• Respectar el treball realitzat per la resta de professionals.
• Delimitar les competències per evitar confusions, intrusisme professional o
solapaments d’intervencions.
• Molts altres aspectes que es tradueixen en un enriquiment global tant dels
professionals com de la persona i la seva família.
Pel contrari, una manca de coordinació entre professionals provoca discordàncies
a l’hora de complir amb els objectius establerts, implica un mal seguiment i
coordinació que acaba afectant en la correcta evolució de l’usuari, provocant un
retrocés en tot el treball realitzat amb aquella persona.

Per tal de poder facilitar una correcta coordinació entre els diversos
professionals hi ha les reunions d’equip que permeten delimitar les tasques
a portar a terme per cadascun dels professionals, donar a conèixer a la
resta de professionals la feina feta amb l’usuari i en què es poden ajudar
mutuament.
Exemple d’una manca de coordinació entre professionals de l’àmbit sociosanitari
En Miquel, un home de 53 anys amb malaltia mental i diversitat funcional intel·lectual, viu
en un pis tutelat amb d’altres companys. L’equip de professionals que fa el seguiment dels
usuaris del pis ha detectat un canvi en la seva actitud des de fa unes setmanes però no
saben quin és l’orígen. Desprès d’exposar-ho en una reunió d’equip es va decidir que
cadascun dels professionals tindria present aquest fet, i tot i que en Miguel, es mostra
tancat a parlar del tema intenten esbrinar la font del canvi d’actitud.
La tècnica va deduir que els conflictes de convivència s’havien iniciat arran que en Miquel
rebès menys visites per part de la seva germana. Així que va decidir trucar-la i parlar-ne
amb ella sobre aquest fet. Al fer-ho, la germana es va sentir presionada i desconfiada del
servei ofert per l’equip de professionals. Feia un parell de dies que l’assistent social havia
tingut una entrevista amb ella, on havien parlat dels problemes econòmics que en aquest
moment estava tenint la seva família que generaven tensions familiars i havia provocat una
reducció de les visites a en Miquel amb la intenció de no preocupar-ho.
El fet de no traspasar i compartir la informació, així com prendre decisions de forma
unilateral per part de la tècnica i l’assistent social, mostra una manca de coordinació entre
professionals. En aquest cas, les conseqüències van ser un deteriorament de la relació
entre l’equip i el familiar més proper a l’usuari que no van permetre realitzar un treball
conjunt i vetllar per l’estabilitat d’en Miquel.
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3.4.1 Transmissió de la informació per part dels professionals
Traspassar correctament la informació entre els diversos professionals que treballen amb els usuaris és un aspecte clau en una bona coordinació. Per fer-ho, com
a professionals haurem de dissenyar i implementar uns circuits d’informació i
comunicació interns per tal de garantir i millorar les atencions als usuaris. I
alhora, serà de vital importància evitar els problemes de coordinació, d’eficàcia i
d’eficiència en el desenvolupament de les nostres tasques.
A vegades hi ha elements que poden arribar a distorsionar els missatges i
comunicacions que s’han de transmetre entre professionals. Alguns dels elements
distorsionadors que dificultan que la comunicació flueixi de manera satisfactòria
són:
• Volum de l’equip de treball. Quan es treballa en grups formats per
molts professionals pot ser que la informació no arriba de la mateixa forma
a tots els membres del grup, provocant que molts professionals acabin
desmotivant-se i deixant de participar en les reunions planificades. Per
aquest motiu sempre es recomana que els equips de treball siguin petits, ja
que això genera més cohesió entre tots els professionals involucrats i facilita
la participació activa de tots els assistents i major fluïdesa en la comunicació
i presa de decisions.
• Inseguretats. A vegades hi ha professionals que tenen temor o por d’algun
altre membre de l’equip de treball perquè desestima les seves aportacions o,
pel contrari, ni tan sols les té en compte. Aquest fet provoca obstacules
i que hi hagi professionals que omiteixen la seva informació per por de
les replesalies dels altres. Aquestes inseguretats provoquen que l’equip no
estigui prou cohesionat i que els professionals no se sentin part del equip.
• Desvinculació amb l’objectiu. Quan la resta de professionals no veuen
clar l’objectiu a assolir o no el senten com a propi, provoca que hi hagi
malentesos i que les tasques no estiguin gens coordinades.
• Missatges subjectius. Cal fer servir una llenguatge precís i entenedor.
Si els professionals fan servir un llenguatge imprecís o valoracions molt
subjectives, s’acaba confonent la resta de membres de l’equip de treball.

El traspàs de la informació entre els diversos professionals sociosanitaris
és una activitat complexa que porta implícita la transferència de la
responsabilitat de l’atenció de l’usuari. Si aquesta informació no es traspassa
correctament, es poden generar problemes vinculats a la seguretat de
l’usuari, per pèrdua o per una incorrecta interpretació de la informació.
És imprescindible establir els canals oportuns de comunicació per dialogar i
valorar les evolucions i els pronòstics de l’usuari. A l’hora de desenvolupar les
comunicacions, hi ha dos processos o canals de transmissió de la informació:

Part de l’èxit de la intervenció rau en
la realització d’una bona coordinació
entre professionals. Font: mi Wiki
Books (Flickr)
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• Per vies formals: els canals de transmissió de la informació formal es
caracteritzen per ser processos estandarditzats, regulats per uns protocols
escrits en què s’identifica el destinatari, el remitent, els continguts... Són
canals molt adients quan es volen tractar temes delicats o es volen agilitzar
els processos.
• Per vies informals: els canals de transmissió de la informació informals fan
referència a l’intercanvi d’informació que es realitza de manera verbal i de
la qual no es fa un registre a nivell documental.
Exemple de comunicació formal i informal
En Jordi treballa en una residència dirigida a gent gran i habitualment fa el torn de tarda. De
forma diària en Jordi llegeix els registres i protocolos dels serveis donats pels professionals
al matí, així com les d’incidències que han tingut lloc amb els usuaris del centre.
Avui durant els quinze minuts que coincideixen els tècnics del torn de matí i el torn de la
tarda l’Agnès li ha volgut explicar amb més detall i de forma personalitzada un incident que
va ocòrrer al matí amb un dels usuaris.
La lectura dels registres correspon a una via formal de traspàs d’informació i la conversa
amb la companya del torn del matí exemplifica la comunicació per la via informal.

Els professionals han de ser capaços de recopilar el màxim d’informació
dels usuaris per tal de poder-la transmetre a l’equip interdisciplinari de forma
correcta, objectiva, clara i efectiva.
Per tal que els equips de treball funcionin de manera coordinada i eficient, aquests
han de posar en pràctica una sèrie de tècniques de treball. Una de les principals
tècniques de treball són les reunions. Per tal que les reunions siguin efectives, és
necessari que es portin a terme de manera periòdica.

Les reunions són els processos de coordinació més importants dels equips
de treball, ja que ajuden a debatre, facilitar la interacció entre diversos
professionals i posar en comú els diversos punts de vista.
Els tipus de reunions més comunes en els àmbits institucionals són:
1. Reunions informatives. S’encarreguen de traspassar informació per tal que
tots els professionals siguin coneixedors de l’evolució i de la intervenció
en cada cas. També serveixen per informar sobre nous suports tècnics,
subvencions, etc.
2. Reunions formatives. Tenen com a finalitat formar en aspectes rellevants
als diversos membres de l’equip de treball. Es tracta de reunions que
pretenen aportar nous coneixements i experiències vitals pel dia a dia amb
els usuaris.
3. Reunions de valoració, de seguiment i de presa de decisions. Són les
reunions més rellevants i les que habitualment es porten a la pràctica en
l’entorn laboral. Es tracta de reunions setmanals en les que s’analitzen
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en profunditat l’atenció personalitzada de cadascun dels usuaris de l’àmbit
institucional en el qual estan inscrits. Es parla de la seva evolució, dels seus
resultats i de les modificacions en les activitats, entre d’altres aspectes.
Exemple de reunió de coordinació
L’Arlet és una tècnica en atenció a persones en situació de dependència que actualment
treballa a la residència Polmuntany de Tarragona. Allà atèn la Maite, una senyora de 80
anys que fa més de deu anys que viu a la residència i necessita suport per realitzar algunes
de les activitats de la vida diària.
L’equip s’ha reunit per fer el seguiment de la intervenció amb la Maite i valorar els objectius
estipulats al pla individualitzat. A la reunió hi assisteix la treballadora social, l’integrador
social, la metgessa i l’Arlet com a TAPSD.

• La metgessa comparteix informació relativa a la medicació que ha de prendre la usuària,
l’horari de la ingesta i la quantitat setmanal, ja que s’han produït alguns canvis i es vol valorar
l’evolució.
• L’integrador social exposa que aquesta setmana hi haurà diversos tallers intergeneracionals
amb usuaris del barri i valora molt positivament que la Maite s’hagi ofert com a voluntària, tot
i que li ha semblat estrany.
• L’Arlet, tècnica en atenció a persones en situació de dependència, comenta que fa unes
setmanes que el seu estat d’ànim era més aviat trist i estava desmotivada, però just fa uns
dies ha millorat bastant i coincideix amb la visió de la integradora.
• La treballadora social que coordina la reunió comenta que es fa necessari que entre tots
acabin d’omplir el PAI de la usuària en relació amb els productes de suport necessàris per
fomentar la seva autonomia personal.

3.5 Importància de la coordinació amb la família
Una de les principals competències del tècnic en dependència es saber actuar
i traspassar la informació de l’usuari als seus familiars. El contacte amb els
familiars de la persona atesa és serà constant. Cal saber en tot moment com actuar
de manera apropiada.
En funció de l’àmbit de treball del professional i de l’edat de l’usuari, el contacte
i la implicació en la intervenció dels familiars serà diferent. Generalment, per
exemple, els familiars d’un usuari que hi conviuen tenen una relació propera i es
coordinen més amb el tècnic que no pas els familiars d’una persona que visqui en
una residència i a qui visitin de forma esporàdica.
Són diverses les accions que el tècnic pot portar a terme amb els familiars segons
cada situació:
• Fer-los membres actius i responsables d’algunes tasques del pla d’atenció
individualitzada o pla de treball establert.
• Dotar-los d’eines i recursos per ajudar l’usuari.

En alguns casos no es
compta amb el suport o la
possibilitat de tenir contacte
amb familiars de l’usuari.
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• Afavorir informació específica sobre les característiques de la malaltia o
situació de l’usuari.
• Acompanyar emocionalment als familiars davant una situació complexa.
• Escoltar i resoldre els dubtes dels familiars.
• Informar de l’estat i evolució de l’usuari.
• Potenciar la comunicació entre els familiars i l’usuari.

Els familiars poden tenir un paper
cabdal en la intervenció amb una
persona i fomentar l’intercanvi
d’informació amb ells resulta
essencial. Font: Agustín Hernández
(Flickr)

Moltes vegades algun dels familiars està intranquil o preocupat per l’estat de salut
del seu familiar. L’objectiu del tècnic va encaminat a aconseguir tranquil·litzar la
família, fer-la coneixedora en tot moment de l’estat de salut físic i psíquic del seu
familiar. Cal informar els familiars del tipus de tasques que es treballaran per tal
que puguin implementar-les amb el seu familiar. Es tracta d’informar de tots els
passos amb el seu familiar. Per fer-ho, cal ser partícip de la sensibilitat i l’empatia a
l’hora de traspassar la informació. Recordeu que ser empàtics implica saber posarse en el lloc dels familiars i mostrar comprensió davant de la seva preocupació.
S’ha d’intentar no fer-los sentir que la seva actitud no és l’apropiada.
Exemple de transmissió d’informació
Com a treballadors en una residència que atèn a persones amb diversitat funcional de tipus
intel·lectual, rebeu a la família de la Paula, molt amoïnada pel seu estat. Com cada dimarts
us asseieu amb ells i els informeu de com ha estat la seva adaptació al centre, com s’està
relacionant amb d’altres usuaris de la residència, quines preferències té a l’hora de dinar
així com altres aspectes d’interés i de certa rellevància per a la família.
D’aquesta manera, aconseguiu que la família es quedi molt més tranquil·la atès que es
troba informada de la vida i estat de la Paula al centre.

La comunicació amb la família de la persona s’ha de mantenir i cuidar des
del començament de la intervenció.
Per tal de mantenir una comunicació adequada entre tècnic i família és necessari:
• Crear un vincle de confiança amb la família.
• Mostrar una actitud respectuosa i acollidora davant els neguits dels familiars.
• Comptar amb un espai apropiat per poder realitzar l’intercanvi d’informació.
• Emprar un vocabulari adaptat i flexible a les possibilitats comprensives de
la família.
• Repetir la informació tantes vegades com sigui necessari.
• Assegurar-se que tant la família com l’usuari no tenen dubtes sobre la
informació tractada.
• Donar la informació de manera pausada i sense pressa, amb total precisió i
sense ambigüitats.

