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Introducció

El mòdul Promoció de l’autonomia personal, del cicle formatiu de grau superior
d’Integració Social, desenvolupa els continguts necessaris per a l’acreditació de
dues de les quatre qualificacions professionals incloses en el títol professional,
concretament, l’educació d’habilitats d’autonomia personal i social i la promoció
i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat.

L’objectiu que es pretén assolir és capacitar el futur tècnic per planificar, executar
i avaluar programes d’entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social amb
persones en situació de dependència física, psíquica, sensorial o social.

El mòdul està dividit en dos blocs i els continguts curriculars s’organitzen en cinc
unitats formatives (UF), cadascuna de les quals serà avaluada seguint els criteris
d’avaluació establerts curricularment.

Al bloc 1 es treballen els continguts de la UF1, la UF2 i la UF3.

La UF1, “Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social”, està
formada per tres apartats diferenciats: “La promoció de l’autonomia personal
i social”, on s’explica el marc teòric bàsic del mòdul; “L’aprenentatge i la
modificació de conducta”, on s’aprofundeix en el concepte i les teories de
l’aprenentatge i es proposen diferents tècniques de modificació de conducta; i
els “Programes d’entrenament”, on es donen indicacions per a l’elaboració de
programes d’entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social (HAPS).

La UF2, “Intervenció en les activitats de la vida diària”, s’estructura en
dos apartats: “Activitats de la vida diària”, on s’explica el marc teòric de la
unitat categoritzant les activitats de la vida diària; i “Intervenció en les activitats
de la vida diària”, on es donen les directrius per a l’elaboració de programes
d’intervenció que permetin la integració social de persones amb dificultats en
aquest àmbit.

La UF3, “Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobili-
tat i orientació”, també consta de dos apartats. El primer, anomenat “La mobilitat
i l’orientació”, que representa el marc teòric bàsic per a la realització del segon
apartat, i el segon, la “Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de
mobilitat i orientació”, que aprofundeix en el disseny de programes d’intervenció
amb col·lectius amb dificultats d’orientació espacial i de desplaçament amb
l’objectiu d’adquirir, perfeccionar, reeducar o mantenir la funcionalitat en aquestes
àrees.

Al bloc 2 es treballen els continguts de la UF4 i la UF5 i s’aprofundeix en la
importància del treball en equip.

La UF4, “Entrenament i adquisició de les habilitats socials”, s’estructura en
dos apartats: un de més teòric, “Les habilitats socials”, i un segon més pràctic que
desenvolupa els continguts necessaris per a l’elaboració de programes d’entrena-
ment d’habilitats de relació social i pertinença grupal, anomenat “Entrenament de
les habilitats socials”.
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Finalment, a la UF5, “Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capa-
citats cognitives”, s’exposen, en un primer apartat anomenat “Les capacitats
cognitives”, els continguts teòrics que permeten determinar les estratègies d’en-
trenament d’habilitats cognitives per aconseguir, en el segon apartat anomenat
l’“Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives”, la com-
petència cognitiva que els permeti prendre decisions i dur-les a la pràctica.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social

1. Caracteritza els programes d’entrenament d’habilitats d’autonomia perso-
nal i social, seleccionant les tècniques pròpies de la intervenció.

Intervenció en les activitats de la vida diària

1. Elabora programes d’entrenament d’activitats de la vida diària, seleccionant
les tècniques pròpies de la intervenció.

2. Organitza activitats de la vida diària descrivint les fases del procés de
promoció d’autonomia.

3. Desenvolupa activitats d’entrenament d’activitats de la vida diària
seleccionant-les en funció de les característiques que presenten.

4. Du a terme activitats de seguiment del procés de promoció de l’autonomia
en les activitats de vida diària justificant la selecció de les estratègies, les
tècniques i els instruments d’avaluació.

Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orien-
tació

1. Elabora programes d’entrenament en orientació i mobilitat, seleccionant les
tècniques pròpies de la intervenció.

2. Organitza activitats d’adquisició de competències bàsiques de mobilitat i
orientació descrivint les fases del procés.

3. Desenvolupa activitats d’entrenament en mobilitat i orientació,
seleccionant-les en funció de les característiques que presenten.

4. Du a terme activitats de seguiment del procés de promoció de la mobilitat
i l’orientació, justificant la selecció de les estratègies, les tècniques i els
instruments d’avaluació.

Entrenament i adquisició de les habilitats socials

1. Elabora programes d’entrenament d’habilitats socials, seleccionant les tèc-
niques pròpies de la intervenció.

2. Organitza activitats d’entrenament i adquisició d’habilitats socials,
justificant-ne l’elecció.

3. Desenvolupa activitats d’entrenament d’habilitats socials, seleccionant-les
en funció de les característiques que presenten.
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4. Du a terme activitats de seguiment del procés de promoció d’habilitats
socials, justificant-ne la selecció d’estratègies, tècniques i instruments
d’avaluació de les habilitats socials.

Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives

1. Elabora programes d’estimulació, manteniment i rehabilitació de capacitats
cognitives seleccionant les tècniques pròpies de la intervenció.

2. Organitza activitats d’estimulació, manteniment i rehabilitació de les capaci-
tades cognitives, seleccionant-les en funció de les necessitats que presenten
els usuaris.

3. Desenvolupa activitats d’estimulació i manteniment cognitiu, seleccionant-
les en funció de les característiques que presenten els usuaris.

4. Du a terme activitats de seguiment del procés de l’estimulació i el mante-
niment cognitiu, justificant-ne la selecció d’estratègies, tècniques i instru-
ments d’avaluació.
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Introducció

El nostre país, en aquests últims anys, ha patit importants crisis, no tan sols
econòmiques, sinó també demogràfiques, la qual cosa ha provocat que no es
poguessin cobrir totes les necessitats destinades a les persones en situació de
dependència.

En ple segle XXI, els canvis demogràfics i socials que s’estan produint no tan sols
al nostre país, sinó també dins de la Unió Europea, estan provocant un augment
progressiu de la població en situació de dependència. Les estadístiques ens infor-
men d’un important creixement de la població major de 65 anys, que en aquests
últims anys s’ha duplicat enormement, així com d’un augment considerable de les
persones amb dependència derivades de malalties o discapacitats.

En el primer apartat d’aquesta unitat, “La promoció de l’autonomia personal i
social”, analitzareu i estudiareu l’evolució del concepte de dependència, així com
la manera d’organitzar la vida de les diverses persones que presenten dependència
per afavorir-los l’autonomia respecte de les seves necessitats bàsiques de la vida
diària.

En el segon apartat, “L’aprenentatge i la modificació de conducta”, estudiareu
com eliminar aquells comportaments inapropiats, ensenyar-ne de nous i reforçar
aquelles conductes relacionades amb l’adquisició dels hàbits d’autonomia perso-
nal.

En el tercer apartat, “Programes d’entrenament d’habilitats d’autonomia
personal i social”, estudiareu i analitzareu la importància de determinar i im-
plementar els elements fonamentals de qualsevol programa d’habilitats d’auto-
nomia personal i social, per tal que els usuaris dependents siguin capaços de
desenvolupar-se de la manera més autònoma possible. Pretenem que aquests
aprenentatges es duguin a terme amb experiències enriquidores que aportin a
l’usuari la seguretat, la confiança i el coneixement de si mateix i de l’entorn físic
i social que l’envolta.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu les activitats proposades i
els exercicis d’autoavaluació. En cas de dubte, podeu fer les vostres preguntes al
fòrum de l’aula, ja que així us podran ajudar els vostres companys i el professorat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Caracteritza els programes d’entrenament d’habilitats d’autonomia personal i
social, seleccionant les tècniques pròpies de la intervenció.

• Identifica les fases d’un programa d’entrenament d’habilitats d’autonomia
personal i social.

• Determina els elements d’un programa d’entrenament d’habilitats d’auto-
nomia personal i social.

• Valora l’estat de les persones usuàries per tal de determinar els objectius del
programa.

• Identifica estratègies, tècniques i mètodes d’intervenció en l’entrenament
d’habilitats d’autonomia personal i social.

• Selecciona estratègies, tècniques i mètodes d’intervenció en l’entrenament
d’habilitats d’autonomia personal i social en funció de la situació d’inter-
venció.

• Seqüencia les actuacions dirigides a l’aprenentatge i al manteniment d’hà-
bits d’autonomia personal i social.

• Determina els recursos del programa d’entrenament d’habilitats d’autono-
mia personal i social.

• Dissenya les adaptacions necessàries en el programa d’intervenció per
atendre les necessitats individuals de les persones.

• Descriu les pautes d’actuació i col·laboració amb l’equip interdisciplinari i
la família.

• Argumenta la importància de les habilitats d’autonomia personal i social en
la vida quotidiana de les persones.

• S’anticipa als esdeveniments que puguin sorgir en la intervenció en l’entre-
nament d’habilitats d’autonomia personal i social.

• Roman informat sobre les noves tendències i innovacions referides a la
intervenció en l’entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social.
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1. La promoció de l’autonomia personal i social

Per tal d’endinsar-nos en el món de l’autonomia personal i social, abans hem
d’analitzar amb profunditat la situació que estem vivint tant a Catalunya com a
Espanya, així com a la Unió Europea.

Actualment, el nostre territori està patint una davallada considerable en relació
a la taxa de natalitat produïda per molts factors, entre els quals hi ha: joves que
no es poden independitzar i formalitzar les seves famílies, dones que per motius
laborals decideixen ser mares més tard, persones en edat fèrtil que han de tornar
al seu país d’origen...

Els mitjans de comunicació ens alerten diàriament que a Europa cada vegada hi
ha més persones envellides. Llegim que la nostra esperança de vida ha augmentat
en relació amb anys anteriors, però també és ben cert que aquest augment en
l’esperança de vida porta implícit un major grau de dependència. Si a això li
afegim l’evolució del model familiar (no només a nivell de rols, sinó també a
l’hora d’atendre els familiars) i el nou paper de la dona, que cada vegada té més
autonomia i poder de decisió, ens sorgeix la necessitat fonamental de preparar
professionals en l’àmbit de l’autonomia personal i social que puguin atendre i
cobrir totes aquestes noves necessitats.

És per això que es fa evident la necessitat que tant el nostre sistema espanyol com
l’europeu ajudin les famílies que tenen al seu càrrec persones amb dependència
impulsant el desenvolupament de polítiques que fomentin la promoció de
l’autonomia personal i social i, a la vegada, la protecció de qualsevol persona que
es trobi en una situació de dependència.

Per tant, per poder planificar qualsevol programa d’entrenament en habilitats d’au-
tonomia personal i social és important tractar i conèixer una sèrie de conceptes
bàsics com són l’autonomia, la dependència, l’autodeterminació o les activitats
de la vida diària.

1.1 Normativa i marc legal

La promoció de l’autonomia personal i social és un dret universal al nostre país.
El que es pretén és atendre qualsevol persona en situació de dependència, afavorint
la seva autonomia a nivell personal i social, respectant el seu poder de decisió i la
manera de desenvolupar-se en el seu dia a dia.

Actualment, el nostre país es troba submergit en un increment considerable de
persones que pateixen dependència. Davant d’aquest fet, el Govern de l’Estat va
aprovar la Llei 39/2006, de 14 de desembre del 2006, de promoció de l’autono-
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Legislació a Europa

Altres països de la Unió Europea
ja tenien amb anterioritat una

Llei de dependència. És el cas
d’Àustria, que la va implementar

l’any 1993; d’Alemanya, l’any
1995; de Luxemburg, l’any 1999,

i de França, l’any 2002.

mia personal i atenció a les persones en situació de dependència, popularment
coneguda com a Llei d’autonomia personal (LAP) o Llei de Dependència. En
aquesta llei s’hi remarca especialment la importància dels col·lectius destinataris
i tres conceptes clau: autonomia, dependència i activitats de la vida diària.

La Llei de Dependència pretén donar resposta a totes aquelles necessitats que
la població presenta vinculades amb l’envelliment progressiu de la població
espanyola o la incorporació al món laboral de la dona. Si analitzem a fons els
col·lectius destinataris que té en compte aquesta llei podem determinar tres grans
sectors:

• Les persones majors de 65 anys.

• Les persones que presenten discapacitat.

• Els infants amb edats compreses entre els 0 i els 3 anys.

Actualment, els països desenvolupats s’estan enfrontant a grans reptes polítics en
matèria de dependència i de promoció de l’autonomia personal i social. Espanya,
com un país més de la Unió Europea, ha de vetllar perquè totes les persones amb
dependència i que ara mateix es troben en una situació de màxima vulnerabilitat
rebin les ajudes oportunes per tal de poder realitzar les activitats bàsiques de la
vida diària de la forma més normalitzada possible, tot respectant els seus drets i
acceptant les seves decisions.

El 2002, la Unió Europea va concretar tres criteris que havien de regir les
polítiques de dependència dels estats membres; aquests són la universalitat, l’alta
qualitat i la sostenibilitat en el temps dels sistemes que s’implantin.

Les conclusions de l’informe de la subcomissió sobre l’estudi de la situació actual
de la dependència, de 13 de desembre de 2003, coincideixen en la necessitat de
configurar un sistema integral de la dependència des d’una perspectiva global amb
la participació activa de tota la societat.

És convenient destacar que la citada llei també estableix una sèrie de mecanismes
de cooperació entre l’Administració general de l’Estat i les comunitats autònomes,
entre les quals destaca la creació del Consell Territorial del Sistema per a
l’Autonomia i Atenció a la Dependència.

A l’Estat espanyol la Llei s’articula i desplega mitjançant la creació d’un
Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD), que
a Catalunya es concreta i es posa en marxa amb el Sistema Català
d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD). El SCAAD és
un organisme que aplega i coordina tots els serveis d’atenció, amb la
col·laboració i la participació de totes les administracions públiques en
l’exercici de les seves competències.
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1.1.1 Concepte d’autonomia

La paraula autonomia es refereix a la capacitat per posar-nos normes a nosaltres
mateixos sense sentir-nos influenciats per factors interns o externs. Per tant, no
deixa de ser una regulació de la nostra conducta, i es troba condicionada per la
voluntat de fer les coses i per la responsabilitat alhora de reflexionar, orientar i
valorar les nostres conseqüències.

La Llei de Dependència (39/2006) defineix l’autonomia com la capacitat de
valdre’s per si mateix, amb pròpia iniciativa, controlant, afrontant i prenent les
pròpies decisions tant en la manera de viure (referint-se a les normes) com
en les preferències pròpies (article 2.1). Així, l’autonomia és la capacitat de
controlar, afrontar i prendre, per iniciativa pròpia, decisions personals sobre com
viure d’acord amb les normes i preferències pròpies, així com de desenvolupar
les activitats bàsiques de la vida diària. Com es desprèn de la Llei, podem
caracteritzar l’autonomia personal i social des de dues vessants:

• La persona és qui té el control a l’hora de prendre les seves pròpies decisions,
tot buscant afavorir la seva autonomia personal.

• La persona ha de poder executar les activitats de la vida diària de la manera
més autònoma possible.

L’autonomia és la capacitat de decisió sobre com viure la vida d’acord
amb les pròpies normes i desitjos. El seu oposat és l’heteronomia, és a
dir, la falta d’autonomia. Deixant de banda les persones que presenten un
deteriorament cognitiu elevat, malaltia o retard mental, la majoria de les
persones en situació de dependència són autònomes; és a dir, tenen capacitat
per poder prendre les seves pròpies decisions personals, i per tant tenen
autonomia per decidir com viure i com desenvolupar les activitats bàsiques
de la vida diària.

L’autonomia ens ajuda a decidir per nosaltres mateixos quines regles guiaran el
nostre comportament. Ens ajuda a portar a terme allò que ens proposem, però a la
vegada ens facilita una anàlisi del que volem fer i si és necessari portar-ho a terme
o no. Serem cent per cent autònoms quan ens adonem de les repercussions de les
nostres accions i en siguem responsables.

1.1.2 Conceptes de dependència i autodeterminació

Pel que fa al concepte de dependència, la Llei de Dependència (39/2006) el
defineix com l’estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per
raons derivades de l’edat, d’una malaltia o d’una discapacitat, i lligades a la falta o
pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, els cal l’atenció d’una

Normativa catalana

La normativa catalana impulsa la
prevenció i la promoció de
l’autonomia enfront de l’actual
marc estatal, centrat a atendre i
oferir suport a la dependència.
Es tracta d’un model propi que
posa al centre el dret a decidir de
les persones.
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Llibre blanc de
dependència

Es tracta d’un llibre que pretén
oferir a les administracions

públiques i a la societat les eines
necessàries per garantir la

protecció, la correcta gestió dels
recursos socials, la correcta
gestió dels pressupostos i la

valoració dels graus de
dependència en l’àmbit jurídic.

altra persona i/o d’ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques
de la vida diària o, com en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o
malaltia mental, altres suports per a la seva autonomia persona (article 2.2).

En aquest aspecte estem parlant de poder prendre decisions personals sobre com
viure tenint en compte les normes i les preferències pròpies, però aquest aspecte
presenta una sèrie de limitacions a l’hora de prendre per un mateix les seves
pròpies decisions. Per una banda, ens trobem amb les variables personals que
determinen la voluntat o possibilitat d’assolir una correcta autodeterminació, i per
una altra, les variables contextuals i condicions ambientals, tals com la família, les
amistats, la pressió social, l’economia, entre d’altres, que també influeixen en la
possibilitat d’assolir un cert nivell d’autodeterminació personal.

L’autodeterminació ens ajuda a analitzar tot allò que volem i ens informa de
tot allò que passa al nostre voltant. 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.

Sense autodeterminació, les persones amb discapacitat, malgrat tenir les seves
necessitats bàsiques cobertes, no tenen control sobre les seves vides ni prenen les
seves pròpies decisions, i per tant no són protagonistes de les seves vides. D’altra
banda, l’autodeterminació no es pot entendre sense analitzar quatre elements
fonamentals, com són:

• L’autoregulació, que és el mecanisme que permet a la persona mantenir
un bon control sobre els seus pensaments, emocions i comportaments. Es
troba relacionada amb el maneig adequat del medi social, en el sentit que
es tradueix en la manera com la persona es mou en el medi i respon als
diferents estímuls.

• La capacitació psicològica, que fa referència a la competència cognitiva
de la persona per identificar els èxits desitjats, habilitar els mitjans per
aconseguir-los i establir unes expectatives sobre els resultats que s’obtin-
dran.

• L’autorealització, en el sentit de fer una valoració de les pròpies capacitats.
Aquesta dona prou coneixement per actuar d’una determinada manera amb
l’objectiu de desenvolupar tot el nostre potencial per convertir-nos en allò
que volem ser.

• L’autonomia moral, que ens permet viure d’acord amb les regles que ens
proposem nosaltres mateixos.

Concepte d’activitats de la vida diària

El Llibre blanc de dependència defineix les activitats de la vida diària (AVD)
com “aquelles activitats que una persona haurà de realitzar diàriament per poder
viure de manera autònoma, integrada en el seu entorn habitual i executant el
seu rol social”. Així, les AVD són les tasques més elementals que ens ajuden
a desenvolupar-nos amb total autonomia i dependència.
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La Classificació Internacional del Funcionament, la Discapacitat i la Salut (CIF),
aprovada l’any 2001 per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), agrupa les
AVD en les següents àrees: aprenentatge i aplicació del coneixement; mobilitat;
autocura; vida domèstica; interaccions i relacions personals; àrees principals de
la vida (educació, treball i economia) i vida comunitària, social i cívica.

Amb la Llei de Dependència, aquesta classificació s’actualitza i les AVD passen
a agrupar-se en tres activitats o grups:

• Activitats bàsiques de la vida diària (ABVD): fan referència a les tasques
més elementals que pot realitzar la persona, permetent-la viure amb un
mínim d’autonomia i independència. Són de caràcter universal. Hi
destaquen quefers quotidians com la cura personal, les activitats personals
més bàsiques (higiene personal, menjar, vestir-se), la contenció d’esfínter, la
mobilitat, el reconeixement de persones i objectes i la comprensió i execució
d’ordres i tasques senzilles.

• Activitats instrumentals de la vida diària (AVDI): són més complexes, ja
que impliquen una major complexitat a nivell cognitiu i motriu. Es troben
relacionades amb la interacció amb el medi, tot i que algunes es poden
delegar a altres persones. Hi destaquen el manteniment de la llar (cura de la
roba, compra i preparació d’aliments), llegir i escriure, fer ús del transport
públic, prendre la medicació, fer ús dels diners, emprar les noves tecnologies
(com el telèfon) i també tenir cura dels altres, vigilar i cuidar infants, entre
d’altres.

• Activitats avançades de la vida diària (AVDA): són aquelles que no són
necessàries per poder-se desenvolupar de manera independent. Són força
complexes i estan molt relacionades amb l’estil de vida del mateix individu.
Són de caire lúdic i relacional, i ajuden els individus a poder desenvolupar-
se en diferents rols socials. Hi destaquen la participació social, l’activitat
laboral, l’oci i el temps lliure o l’educació, entre d’altres.

Per tal de poder portar a terme les diferents activitats descrites anteriorment,
la persona ha de tenir preservades diferents habilitats bàsiques. Si pel contrari
aquestes es troben afectades, la persona requerirà de certes ajudes tècniques o
d’altres persones del seu entorn per compensar-les.

1.2 La dependència

“Estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de
l’edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d’autonomia física, mental, intel·lectual o
sensorial, els cal l’atenció d’una o d’altres persones. Aquestes persones també necessiten
ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o, com en
el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres ajudes per
a la seva autonomia personal.”

Llei 39/2006, de 14 de desembre del 2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció

a les persones en situació de dependència (article 2).
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Amb aquesta definició de “dependència”, l’objectiu fonamental de l’aplicació de
la Llei 39/2006 era fomentar una sèrie de mesures destinades a:

• Prevenir que les persones amb dependència cada vegada fossin més depen-
dents del sistema i de la família.

• Ajudar-les a ser cada dia més autònomes i a realitzar per si mateixes les
activitats bàsiques de la vida diària (ABVD).

Actualment, quan parlem de dependència ens hem de referir a tres graus (segons
una escala de punts o barem de valoració de la dependència) relacionats amb la
necessitat d’ajuda que pot tenir una persona que presenta dependència a l’hora de
portar a terme les ABVD; són els següents:

• GRAU I, dependència moderada: la persona necessita ajuda almenys una
vegada al dia o té necessitats d’ajuda intermitent o limitada per a la seva
autonomia personal (de 25 a 49 punts al BVD).

• GRAU II, dependència severa: la persona necessita ajuda dues o tres
vegades al dia però no li cal la presència permanent d’un cuidador, o bé
quan té necessitat d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal (de 50
a 74 punts al BVD).

• GRAU III, gran dependència: la persona necessita ajuda diverses vegades
al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita
la presència indispensable i contínua d’una altra persona, o té necessitat
d’ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal (igual o major a 75
punts al BVD).

El Consell d’Europa defineix la dependència com “la necessitat d’ajuda o d’as-
sistència per tal de realitzar les activitats de la vida quotidiana”. De manera més
precisa, afegeix: “És l’estat en el qual es troben les persones que per raons lligades
a la falta o la pèrdua d’autonomia física, psíquica o intel·lectual tenen necessitat
d’assistència i/o ajudes tècniques importants per tal de poder realitzar les tasques
de la vida diària, i de manera particular, les vinculades amb la higiene personal”.

Altres definicions i matisos són els aportats per Antonio Balbontín López-
Cerón (actual subdirector general de Planificació, Ordenació i Avaluació de
l’IMSERSO), qui concreta que “la situació de dependència implica sempre un
dèficit d’autonomia personal, en major o menor grau”; o pel diccionari de la Real
Acadèmia Espanyola, que defineix la dependència com la “situació d’una persona
que no pot valdre’s per si mateixa”.

També és molt important remarcar que el terme dependència pot referir-se a
diferents àmbits. Així, no només l’hem de vincular a una persona, sinó
que aquest terme pot englobar altres concepcions, com per exemple en l’àmbit
polític (dependència econòmica de moltes famílies del nostre entorn proper), en
l’àmbit mèdic (addiccions a diverses substàncies tòxiques per a la salut) i en
l’àmbit psicològic (nivell emocional lligat moltes vegades a trastorns depressius i
d’ansietat), entre d’altres.
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És per això que serà de vital importància destacar quins són els factors que
condicionen el terme dependència. Si analitzem amb rigorositat el terme, ens
adonarem que la dependència es refereix a una limitació de capacitats que incideix
sobre la persona provocant-li dificultats en el desenvolupament de determinades
ABVD per si sola i, en alguns casos, fins i tot, requerint-li ajuda d’un tercer o
d’una ajuda tècnica per poder-les portar a terme.

La dependència s’entén com la necessitat de ser atès per una altra persona
o mitjançant alguna ajuda tècnica per tal de poder realitzar les ABVD el
més autònomament possible. Com a terme oposat ens referirem al concepte
d’independència, que fa referència a aquelles persones que no necessiten
cap ajuda d’altres persones o de productes de suport.

Per poder avaluar el grau d’autonomia dels nostres usuaris, el tècnic en integració
social (TIS) utilitzarà el barem de valoració de la dependència (BVD). Es tracta
d’un instrument que es fa servir per determinar les situacions de dependència
moderada, severa i gran dependència, tenint en compte els informes relatius a
la salut de la persona i l’entorn en el qual viu. El barem estableix els criteris
de valoració del grau d’autonomia de les persones i de la seva capacitat per
realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. La puntuació es basa en el
desenvolupament de les tasques bàsiques de la vida diària que l’usuari no pot
realitzar de manera autònoma. El nivell de desenvolupament de les tasques es
puntua de la següent manera:

• Sí : l’usuari valorat és capaç de dur a terme la tasca sense el suport d’una
altra persona.

• No: l’usuari necessita el suport d’una altra persona.

• No aplicable: el barem de dependència no es pot aplicar a l’usuari.

En el cas que l’usuari obtingués una puntuació negativa i necessités el suport d’una
altra persona per a la realització de les AVD, el TIS haurà d’avaluar i analitzar el
desenvolupament de l’autonomia de l’usuari. És a dir, haurà de valorar el grau de
suport d’una tercera persona per a la realització de les tasques de la vida diària.
El grau de suport pot ser:

• Supervisió i/o preparació: l’usuari només necessita que una tercera persona
li prepari els elements necessaris per dur a terme la tasca i/o li faciliti
indicacions o li proporcioni estímuls, sense cap mena de contacte físic.

• Assistència física parcial: l’usuari necessita que una tercera persona l’ajudi
físicament en la realització de la tasca.

• Assistència física màxima: l’usuari necessita que una tercera persona el
substitueixi en la realització de la tasca.

• Assistència especial: l’usuari presenta trastorns de comportament i/o pro-
blemes perceptivocognitius que dificulten la prestació del suport d’una
tercera persona en la realització de la tasca.
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Programa individual
d’atenció (PIA)

Trobareu més informació sobre
el PIA a la pàgina web del

Departament de Treball i Afers
Socials de la Generalitat de

Catalunya: goo.gl/6ZN55W.

1.2.1 Reconeixement de la dependència

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

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

2. Després d’estudiar la informació del cas, una persona de l’equip professio-
nal d’aquest servei es posa en contacte telefònic amb la persona sol·licitant
per acordar una visita al domicili o al centre en què resideix (en el cas de les
persones ingressades). En aquesta trucada li faciliten el nom i els cognoms
de la persona que anirà al domicili o centre a fer la valoració i el dia i l’hora
de la visita.

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

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

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

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

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

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

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.

1.2.2 Dependència vs. discapacitat

No hem de confondre dependència amb discapacitat, ja que, tot i que és cert que
algunes persones amb discapacitat presenten limitacions a l’hora de desenvolupar
determinades activitats bàsiques de la vida diària, també ho és que d’altres són
bastant autònomes i no necessiten de cap mena de suport extern.

L’any 1980, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va definir el terme
discapacitat com la “restricció o absència (deguda a una deficiència) de la
capacitat de realitzar una activitat en la forma o dins del marge que es considera
normal per a l’ésser humà”. Si es pren com a referència la definició clàssica de
discapacitat, totes les persones en algun moment de la vida presentaran algun
tipus de discapacitat relacionada amb restriccions o absències de capacitat per
desenvolupar tasques quotidianes. És quan aquesta restricció o absència té

Normalitzar implica integrar
plenament un col·lectiu, tot
respectant el seu principi
d’autodeterminació i sense
prejutjar.
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caràcter persistent que ens trobem davant de persones susceptibles de valoració
de discapacitat.

De fet, el 1976, l’OMS va aprovar la Classificació Internacional de Deficiències,
Discapacitats i Minusvalideses (CIMMD) des d’un enfoc de malaltia. No va ser
fins al 2001 que hi va haver una modificació dels termes i una terminologia més
centrada en la salut, que va quedar recollida en la Classificació Internacional del
Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (CIF), que van aprovar 191 estats
membres de l’OMS.

Actualment, el CIF s’encarrega d’explicar el concepte de discapacitat com
el resultat de la relació entre el trastorn o malaltia de l’individu (condició de
salut) i els efectes ambientals i personals que el rodegen (factors contextuals).

Així, més recentment es considera la discapacitat com un estat que, derivat de
la interrelació entre la individualitat i els factors contextuals, origina dificultats
per fer efectiu el dret d’igualtat d’oportunitats. Des d’aquesta perspectiva més
generalista també altres persones que pateixen les mancances del sistema precisen
suports complementaris en els diferents àmbits de la vida.

A la dependència s’associen situacions com les d’una persona que no pot valdre’s
per si mateixa, que requereix una ajuda funcional per a la realització d’activitats
comunes o per prendre decisions de la seva vida.

Aquesta perspectiva sobre la persona no deixa de ser fragmentada i queda lluny
de ser integradora de tots els fets i les circumstàncies de la vida de la persona.

Així, per realitzar un bon coneixement dels diferents tipus de funcionament o
alteracions del cos d’una persona pot ser útil agrupar diferents aspectes comuns,
siguin en l’àmbit físic, psíquic o sensorial. D’aquesta manera, ens acostarem al
que seria una perspectiva holística o més global.

1.2.3 Dependència vs. independència

La independència és la capacitat que tenim els ésser humans de dur a terme les
AVD per nosaltres mateixos, sense la necessitat d’haver de requerir l’ajuda d’una
altra persona. Generalment, quan parlem del terme independència en les persones
ho fem referint-nos al desenvolupament autònom a nivell físic, mental i social.
Per contra, diem que una persona és dependent quan a l’hora de portar a terme
determinades activitats necessita ajuda.

Si fixem la mirada enrere i pensem quan érem nadons, infants o adolescents,
recordarem que ja des de ben petits érem dependents dels nostres pares, familiars
o amics. Ens ajudaven a alimentar-nos, a vestir-nos, a banyar-nos, a relacionar-
nos..., eren necessaris en el nostre dia a dia, sobretot per ajudar-nos a sobreviure.
De manera molt implícita, la dependència ens obligava a ser atesos per un altre, i
a observar i a aprendre com ho podríem fer per nosaltres mateixos.
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A mesura que ens anem veient més capaços per fer determinades activitats ens
apareix el desig i la necessitat de provar-ho per nosaltres mateixos. A mesura que
ens anem fent grans tenim més capacitat de realitzar tasques noves, d’aprendre,
d’innovar, de demostrar que som capaços d’aconseguir tot allò que ens proposem.
És d’aquesta idea que sorgeix la independència, ja que la independència ens ajuda
a ser, a imaginar, a crear i a aconseguir tot allò que ens proposem; en canvi, la
dependència ens limita a l’hora de realitzar una determinada activitat.

1.2.4 Teràpia ocupacional

Segons l’OMS, la teràpia ocupacional és “el conjunt de tècniques, mètodes i
actuacions que, a través d’activitats aplicades amb fins terapèutics, prevé i manté
la salut, afavorint la restauració de la funció, suplint els dèficits i valorant els
comportaments per aconseguir una major independència i reinserció possible de
l’individu en tots els aspectes: laborals, mentals, físics i socials”. Per tant, té
com a objectiu la recuperació biopsicosocial de la persona, així com minimitzar
la dependència d’aquesta en relació amb les activitats bàsiques de la vida diària
(ABVD).

La teràpia ocupacional és una disciplina sociosanitària de l’àrea de salut
que se centra a prevenir i/o disminuir els dèficits i els obstacles que apareixen
com a conseqüència de trastorns físics, psíquics, sensorials o socials que
impossibiliten que la persona es desenvolupi amb independència suficient
en el seu entorn.

La teràpia ocupacional ajuda els nostres usuaris a poder-se desenvolupar més
autònomament. Facilita i atorga la possibilitat a l’usuari de participar en qualsevol
activitat, promovent i encoratjant-lo en la seva participació social.

El terapeuta ocupacional preveu totes les dimensions del saber fer de l’ésser humà
dins del seu context social, ajudant-lo a dirigir la seva intervenció el més integral
possible, per tal d’aconseguir la plena autonomia tant a nivell personal com social.

1.3 La diversitat funcional; actualitat del terme

L’ús del concepte de diversitat funcional no es troba encara integrat de manera
general dins de la nostra societat, i encara ens trobem amb normatives i textos que
no l’han incorporat dins dels seus continguts.

El terme diversitat funcional es va començar a utilitzar perquè un col·lectiu de
persones amb discapacitat consideraven que el concepte “discapacitat” no les
definia prou bé, sinó que més aviat les perjudicava, ja que venia a dir que eren poc
capaces de realitzar determinades activitats de la vida diària. Tot i així, hi ha un
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altre grup de persones amb discapacitat que no veuen prou clar l’ús d’aquest nou
concepte, ja que consideren que el terme discapacitat és més específic i concret i,
en canvi, el terme diversitat funcional és massa genèric i pot portar a confusió o
valoracions poc precises.

Quan parlem de diversitat funcional fem menció d’aquelles persones que
presenten una capacitat tant a nivell físic, sensorial, intel·lectual o mental
diferent de la resta de la població; és a dir, que la seva manera de funcionar
és diferent de la convencional. És per això que el terme diversitat funcional
se centra a buscar el respecte i la llibertat de qualsevol persona.

Fins ara, la discapacitat era entesa com la conseqüència d’una mancança o defecte,
i estava molt vinculada al concepte de malaltia. Això durant molt de temps ens ha
generat un cert rebuig o incomoditat social. Des d’aquest paradigma va sorgir
el Moviment de Vida Independent, que s’està encarregant d’establir un nou
corrent social, la diversitat funcional, concepte que se centra en l’equitat i la no-
discriminació social.

Moviment de Vida Independent

El Moviment de Vida Independent és un moviment social que va néixer en el marc de la
lluita pels drets civils de finals dels anys seixanta als Estats Units (Universitat de Berkeley).
El moviment va ser impulsat per l’acció d’un grup de persones amb diversitat funcional que
necessitaven assistència personal per realitzar les seves activitats diàries. La lluita es va
desenvolupar des de les organitzacions civils, universitats i associacions de veterans de
guerra. El seu objectiu era que les persones discriminades per la seva diversitat funcional
poguessin sortir dels hospitals i institucions i fins i tot de casa, on es trobaven recloses,
perquè poguessin viure i participar en la comunitat. El lema que defineix la seva filosofia
és “Res sobre nosaltres sense nosaltres!”.

Si posem la vista enrere, comprovarem que les persones amb diversitat funcional
se les ha etiquetat durant molts anys amb una immensitat d’adjectius desquali-
ficatius, com ara invàlid, minusvàlid o discapacitat. Es tracta de conceptes que
incideixen directament a ressaltar aspectes negatius de les persones que pateixen
diversitat funcional, tot vulnerant-los contínuament, per exemple, quan veiem una
plaça d’aparcament i pensem que és per una persona “menys vàlida per aparcar”, o
si etiquetem un lavabo de minusvàlids per a persones “menys vàlides per anar per si
soles al lavabo”. Així doncs, concloem dient que el terme de “diversitat funcional”
va aparèixer per substituir altres termes que tenen una semàntica pejorativa, com
seria el cas del terme de minusvalia o discapacitat.

Des d’un punt de vista internacional, des dels anys seixanta arreu del món, i
en les darreres dècades a Espanya, el col·lectiu de persones amb discapacitat ha
reclamat el pas del model d’atenció medicoassistencial a un model basat en els
drets humans. En aquest sentit, la Convenció sobre els drets de les persones amb
discapacitat de les Nacions Unides, aprovada el 13 de desembre de 2006, estableix
un canvi en la percepció social de la discapacitat, de manera que es reconeix
que és necessari proporcionar a totes les persones amb discapacitat l’oportunitat
de viure la seva vida de la forma més autònoma i plena possible. Això implica:

• l’eliminació de les barreres existents per a la participació i l’exercici dels
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seus drets i

• la promoció de les condicions per a la seva màxima independència i el desen-
volupament de la seva plena capacitat física, mental, social i professional,
incloent-hi la seva capacitat de decidir, encara que sigui de forma assistida,
en casos de persones amb greus problemes de comprensió.

Fòrum de Vida Independent i Diversitat (FVID)

Els nous plantejaments sobre diversitat funcional van ser impulsats per membres del Foro
de Vida Independiente y Diversidad (FVID), creat l’any 2001. És una comunitat constituïda
per persones de tot Espanya i d’altres països. La seva seu és “virtual” i permet espais de
reflexió filosòfica i de lluita pels drets de les persones amb diversitat funcional. Els seus
membres han estat els impulsors del model de vida independent basat en el respecte a la
dignitat humana, els drets humans i la llibertat de totes les persones.

Les persones amb diferents capacitats funcionals poden trobar-se en moltes
ocasions amb impediments o barreres per accedir a diferents entorns, productes
i/o serveis. En contraposició a aquestes dificultats, l’any 2014 es va aprovar a
Catalunya la Llei d’accessibilitat (Llei 14/2014, de 30 d’octubre).

L’accessibilitat és el conjunt de condicions de comprensibilitat i usabilitat
que han de complir l’entorn, els espais, els edificis, els serveis, els mitjans
de transport, els processos, els productes, els instruments, els aparells, les
eines, els dispositius, els mecanismes i els elements anàlegs perquè totes les
persones els puguin emprar i en puguin gaudir amb seguretat i comoditat i
de la manera més autònoma i natural possible.

Segons una publicació de l’European Concept for Accessibility (ECA) de 2003, un
entorn accessible és aquell que té en compte el respecte, la seguretat, la salubritat,
la funcionalitat, la comprensió i l’estètica. Malauradament, l’opció d’escollir
l’estil i manera de viure és encara utòpica, especialment quan es vol viure en el
domicili amb els suports personals i tècnics necessaris per poder desenvolupar un
projecte de vida propi.

Per fer possible aquesta opció de vida és imprescindible la figura de l’assistència
personal (AP), que es defineix com una figura de suport a la persona amb
diversitat funcional basada en la nova perspectiva que es fonamenta en el dret a
l’autodeterminació d’aquestes persones per prendre decisions respecte a les coses
que els afecten i per triar lliurement com ha de ser la seva vida.

La llibertat d’elecció hauria de ser la clau per centrar el debat sobre el model
residencial i el model del domicili. Entre la legislació sueca de principis dels
vuitanta, que prohibia la institucionalització de les persones amb discapacitat, i
l’internament, hi ha d’haver, per força, un terme mitjà. Malauradament, l’opció
d’internar la gent en residències, siguin públiques o privades, és l’única alternativa
que persisteix avui dia al nostre país després de les dificultats (o directament,
fracàs) del desplegament de la figura de l’assistent personal, per falta d’inversió
pública.

La inversió en dependència
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En general hi ha poca inversió en dependència. És difícil trobar bibliografia sobre el tema, i
més aviat el que hi ha són estadístiques comparatives entre països, però el cas és que les
nostres administracions no concedeixen tants assistents personals com els usuaris voldrien.
L’opció més viable i econòmica per a l’Estat és ingressar-los en una residència.

Quan parlem d’internament fem referència al fet que la persona no pot decidir per si mateixa
si vol quedar-se a casa o anar a una residència, ja que el poder de decisió el solen tenir
els familiars o en alguns casos les administracions. Per tant, si la figura de l’AP estigués
més estesa al nostre país, molts usuaris no haurien d’internar-se en residències públiques
o privades per la força.

Potser es tracta únicament de “fer possible l’impossible”; atenent al que diu l’ar-
ticle 2 del Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial
per a persones amb discapacitat, que determina que poden ser persones usuàries
del servei aquelles “que tenint residència a Catalunya se’ls hagi reconegut un grau
de disminució igual o superior al 33% per raó de la seva discapacitat física o
intel·lectual, que faci necessària la provisió d’un servei substitutori de la llar pel
fet de ser impossible o desaconsellable viure en la pròpia”.

1.3.1 La figura de l’assistent 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.

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 específica-
ment 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 l’integrador social 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: les relacionades amb la persona, la higiene personal
(rentar, dutxar, afaitar, depilar...), vestir-se i desvestir-se...
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• Tasques de la llar: les 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: les 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: les que 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: les relacionades tant amb la interpretació del
llenguatge de signes com amb altres sistemes alternatius de comunicació.

• Tasques de coordinació: les que fan referència a la planificació del dia a
dia i a l’ajuda en la presa de decisions.

• Tasques excepcionals: les que requereix la persona de manera excepcional,
per exemple, davant d’una crisi psíquica o física.

• Tasques especials: com per exemple les que fan referència 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 d’una formació reglada o
titulació concreta per realitzar-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, segons
la persona amb diversitat funcional que atengui, o els seus referents, caldrà estar
en possessió d’uns requisits previs específics, com podria 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-lo a una relació jeràrquica de
dependència. Aquesta és la principal visió que ha de tenir l’integrador social 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 a 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.
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1.3.2 La diversitat funcional entesa des dels diversos models
històrics

Podem parlar de tres models històrics o tres formes d’entendre i de com ha anat
evolucionant el concepte de diversitat funcional al llarg de l’últim segle.

El model mèdic-rehabilitador es va consolidar a partir del segle XX i es
caracteritza per explicar que les persones amb diversitat funcional són persones
que funcionen de manera diferent a causa d’una malaltia; per tant, la labor de la
nostra societat és ajudar-les, curar-les, rehabilitar-les i normalitzar-les perquè es
puguin integrar dins de la nostra societat.

Aquest model parteix del fet que les persones amb diversitat funcional necessiten
ajuda dels metges per curar-se i poder-se incloure de nou a la societat. Es tracta
d’un model que impedeix a les persones amb diversitat funcional prendre les
seves pròpies decisions, ja que aquestes es troben en mans dels professionals de la
medicina, els quals decidiran per ells mateixos quin serà el seu futur social, laboral
i personal.

El model social o de vida independent apareix com a contraposició de l’anterior
model, concretament als Estats Units cap a finals dels anys seixanta i principis
dels setanta. Parteix de la idea que les causes de la discapacitat no es deuen a la
persona, sinó a la relació que manté aquesta amb l’entorn, que els impossibilita de
poder realitzar les activitats bàsiques. El que pretén dir és que no tenim persones
amb discapacitat, sinó societats que fomenten persones discapacitades. Es va
desenvolupar sota la filosofia del Moviment de Vida Independent; per tant, les
seves reivindicacions se centren en:

• L’apoderament de les persones amb discapacitat a l’hora de prendre les
seves pròpies decisions i de viure autònomament.

• La desmedicalització.

• Posar fi a les institucions que envolten les persones amb discapacitat.

Finalment, el model de la diversitat se centra en l’acceptació de la diversitat de
l’espècie humana, és a dir, hem d’acceptar tothom, perquè tothom és divers. Serà
a partir d’aquest model que apareix el terme de diversitat funcional i de persona
amb diversitat funcional.

1.4 Procés general d’adquisició d’habilitats bàsiques

Abans de planificar el procés general d’adquisició d’habilitats bàsiques en per-
sones amb diversitat funcional o dependents és important tractar tres conceptes
relacionats entre si, que hem de conèixer i diferenciar per entendre millor tot el
procés d’adquisició; ens referim a:
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• Habilitat: és el conjunt de capacitats físiques, motrius i cognitives de
l’individu per aconseguir executar una acció o una tasca amb destresa i
d’acord amb els valors culturals del seu entorn proper.

• Hàbit: implica que l’individu ha après una acció i després l’executa
adequadament, en el moment que correspon i sense que hagi de ser controlat
externament per ningú.

• Rutina: són accions apreses que apliquem de manera automàtica sense ser-
ne conscients.

L’habilitat, per si mateixa, no porta implícita l’autonomia de l’individu, ja que si
s’és capaç d’executar una acció, però no es realitza en el moment i de la manera
adient, no podem considerar que se sigui autònom en aquella acció. Per tal que
l’individu sigui autònom cal que, a més de l’habilitat, n’adquireixi l’hàbit.

Alhora, l’aprenentatge dels hàbits implica un entrenament constant, sota les
mateixes tècniques i en moments concrets i adients. Quan l’individu és capaç
d’interioritzar l’hàbit i consolidar-lo, pot realitzar-lo repetidament tots els dies,
de la mateixa forma i en el mateix ordre, així, l’hàbit esdevé una rutina estable,
quotidiana i molt pautada.

Quan l’individu té l’habilitat de realitzar una acció i la realitza de manera
rutinària en qualsevol context similar diem que ha adquirit l’hàbit.

Exemple d’adquisició d’hàbit: rentar-se les mans

Activitats com l’alimentació, la higiene i el descans se succeeixen diàriament a les
residències, centres de dies o pisos tutelats, amb un ordre i ritme aproximats.

L’hàbit d’higiene inclouria, entre d’altres, rentar-se les mans abans de dinar.

En aquest context, l’habilitat correspondria a la capacitat de controlar la musculatura per
realitzar l’acció.

Quan a l’hora de dinar l’individu és capaç de rentar-se prèviament les mans abans de seure
a taula, diem que ha aplicat la rutina de rentar-se les mans abans de l’àpat.

Si l’individu és capaç de rentar-se les mans sempre que hagi de fer algun àpat, sigui quan
sigui i ho faci al lloc on ho faci, direm que ha adquirit l’hàbit de rentar-se les mans i, per tant,
serà autònom en la realització de l’acció.

Les rutines són fonamentals en la nostra tasca professional, ja que ajuden els
nostres 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.

Els hàbits són els comportaments que els usuaris adquireixen per mitjà de
l’aprenentatge vivencial. Els ajuda a relacionar-se i reforcen la seva autoestima
i la seva seguretat personal. Per això, per entrenar-los i aprendre’ls cal que
els professionals actuïn com a models, ajudant a assolir-los i seguint les rutines
establertes de la mateixa manera per evitar que suposi un sobreesforç als usuaris
realitzar-los diàriament. L’objectiu és aconseguir que progressivament les rutines
ens converteixin en hàbits.
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Dins de la nostra tasca professional haurem d’entrenar en diferents moments, en
diferent grau i sota diferents tècniques uns hàbits bàsics d’autocura, de mobilitat i
orientació, de socialització i de cognició. Tots aquests hàbits ajudaran els usuaris
a adquirir les següents habilitats:

• Habilitats relacionades amb les activitats de la vida diària (AVD).

• Habilitats de mobilitat i orientació.

• Habilitats socials.

• Habilitats cognitives.

1.4.1 L’adquisició d’hàbits bàsics

L’adquisició dels hàbits és un aprenentatge de tipus funcional: per poder ensenyar
un hàbit determinat s’han d’haver assolit uns requisits previs. Així, si volem
ensenyar hàbits als nostres usuaris, haurem de comprovar que aquests es troben
en el moment de desenvolupament idoni per adquirir l’hàbit, i que estan preparats
per dur a terme les habilitats que impliquen efectuar-lo.

A part d’aquests requisits previs, també haurem de respectar les fases del procés
d’aprenentatge i adquisició dels hàbits d’autonomia personal; n’hi ha quatre:

1. Preparació: primer haurem de comprovar que els nostres usuaris disposen
de les habilitats necessàries per iniciar el procés i que estan motivats per
fer-ho.

2. Aprenentatge de l’hàbit: per aconseguir-ho cal fer partícips els usuaris en
l’aprenentatge de l’hàbit, sempre amb la nostra supervisió, ajuda i suport
quan li sorgeixin dificultats.

3. Automatització: amb la repetició successiva seran capaços de fer les
accions implicades en l’hàbit sense que els hàgim de supervisar.

4. Consolidació: finalment, seran capaços de dur a terme les accions que
impliquen l’hàbit en qualsevol situació, ja que hauran assolit les pautes de
control i les habilitats necessàries per al desenvolupament de l’hàbit.
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2. L’aprenentatge i la modificació de conducta

La ciència que s’encarrega d’estudiar i d’explicar el que entenem per aprenentatge
és la psicologia. La psicologia porta molts anys estudiant, descrivint i explicant
com ens comportem els éssers humans i com aquests van canviant les seves
conductes per adaptar-se al nou medi social, un medi social que va evolucionat
amb els anys i el qual va generant noves necessitats socials i personals.

La psicologia ha anat construint el coneixement sobre els processos d’aprenentat-
ge dels éssers humans a partir de diverses formulacions teòriques successives,
amb la finalitat de poder arribar a establir uns mecanismes per variar i corregir la
conducta.

“La psicologia és la ciència que descriu, explica i prediu la conducta manifesta i l’activitat
mental dels éssers capaços d’aprenentatge.”

M. Bunge i R. Ardila (1988). Filosofia de la psicologia.

Tot aprenentatge es troba determinat per una sèrie de factors que el condicionen.
Quan aprenem noves conductes ho fem al llarg de tota la nostra vida, de manera
permanent i natural. Tot i això, hi ha diversos factors que ens ajuden a poder-los
adquirir d’una manera més fàcil i eficient; són els estímuls externs, la motivació,
les emocions i els reforçadors.

Els estímuls externs són aquells que provenen de l’exterior, del medi social en el
qual ens trobem immersos, i els quals ens obliguen a donar respostes i a prendre
decisions per fer-los front.

La motivació s’encarrega d’explicar-nos una conducta, és a dir, ens diu el per què
del comportament d’una persona i el que pretén aconseguir. Les motivacions són
necessàries en qualsevol aprenentatge, ja que ens ajuden a despertar l’interès per
aprendre i a consolidar aquelles conductes que ja tenim dominades.

Els estímuls són les variacions del medi intern i/o extern que desencadenen
una resposta. Paral·lelament, la motivació es troba englobada pels impulsos
i estímuls que ens indueixen a la realització d’una conducta determinada.

Juntament amb la motivació, trobem les emocions, que no deixen de ser la nostra
resposta personal a determinats fets de la nostra vida. S’activen a partir de certs
estímuls; alguns poden ser positius i d’altres negatius. Ens ajuden a reaccionar
amb rapidesa davant de successos inesperats, depenent de les nostres experiències
anteriors, dels nostres aprenentatges i de la nostra situació actual.

Per exemple, si considerem que un fet ens pot afectar a l’hora de desenvolupar-nos
com a éssers humans o al nostre benestar social, el nostre organisme, de manera
inconscient, activarà una resposta emocional de manera automàtica. En canvi, si
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el fet ens ajuda a desenvolupar-nos i a aconseguir aquell objectiu que ens hem
establert, l’emoció serà positiva. Per contra, si ens trobem amb un obstacle, un
perill o una dificultat, la nostra resposta emocional serà negativa.

“Una emoció és un procés que s’activa quan l’organisme detecta algun perill, amenaça i
desequilibri amb la finalitat de posar en marxa recursos que es troben al seu abast per
controlar la situació”.

F. Palmero i E. G. Fernández-Abascal (1999). Emociones y salud.

I finalment, un altre factor important són els reforçadors. Es tracta d’estímuls
o premis que el nostre entorn ens dona quan consideren que hem realitzat una
conducta satisfactòria, ajudant-nos així a consolidar la conducta. En canvi, els
càstigs són reforçadors que intenten disminuir o fer desaparèixer una conducta no
desitjada.

2.1 Teories de l’aprenentatge

Quan parlem d’aprenentatge ens referim a un canvi en el comportament dels
individus, on s’observa l’adquisició de coneixement o habilitats noves que són
adquirits a través de l’experiència del seu dia a dia. Aprenem quan observem,
estudiem, ens instruïm o desenvolupem diverses pràctiques en el nostre quefer
quotidià.

L’aprenentatge ens ajuda a adaptar-nos al medi en el qual ens trobem immersos
i a sobreviure-hi. Ens ajuda a adquirir noves conductes i a madurar, ja que ens
activa a nivell físic, psicològic i social, tot assimilant noves conductes.

“L’aprenentatge és el conjunt de canvis de conducta i pensament que du a terme un ésser

viu com a conseqüència de l’experiència. L’aprenentatge consisteix a convertir la informació

present en l’ambient en coneixement. El coneixement permet descriure, predir i explicar la

realitat, i, per tant, redueix la incertesa d’aquesta realitat i ajuda a controlar-la”. J. I. Pozo

(1996). Aprendices y maestros: la nueva cultura del aprendizaje.

S’assoleix l’aprenentatge quan un ésser viu aprèn un determinat comportament
i actua de manera nova. Potser aquest aprenentatge l’ha après perquè un altre
individu li ha ensenyat, o potser només l’ha imitat, o l’ha volgut experimentar
ell de manera particular. Aprendre suposa, entre altres coses, adquirir nous
coneixements, noves habilitats, noves actituds i valors. Molts dels aprenentatges
que adquirim al llarg de la nostra vida són inconscients i/o involuntaris.

L’adaptabilitat és la capacitat per aprendre noves formes de comportament
que ens permeten afrontar-nos a les noves circumstàncies socials.

Les diferents teories de l’aprenentatge intenten explicar els processos gràcies als
quals podem aprendre nous coneixements, habilitats o actituds. Cada autor ha
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construït una teoria sobre l’aprenentatge, destacant un aspecte concret d’aquest
procés. Podem classificar les principals teories en quatre grans grups:

1. Teories del condicionament clàssic, basades en els reflexos condicionats que
van analitzar Pavlov i el conductisme de Watson.

2. Teories del condicionament operant o instrumental, que van estudiar Thorn-
dike i Skinner, entre d’altres.

3. Teoria de l’aprenentatge social, observacional o vicari, que va elaborar
Bandura.

4. Teories de l’aprenentatge constructiu, que van desenvolupar Ausebel i
Vygotski.

Per poder tenir una visió el més global possible necessitem sumar el coneixement
de totes les teories. Així podrem entendre com els individus aprenem al llarg
del temps, ja que, individualment, cap d’elles dona una visió integrada del
desenvolupament i de l’aprenentatge humà.

2.1.1 Teories del condicionament clàssic

Les teories del condicionament clàssic van aparèixer a principis del segle XX,
desenvolupades pel fisiòleg rus Ivan Pavlov en un primer moment, i a posteriori
pel psicòleg conductista nord-americà J. B. Watson. Aquests autors se centren a
investigar i explicar com es comporten els éssers humans. Per fer-ho, van estudiar
la relació que hi havia entre la conducta, els estímuls i les respostes donades.
L’aprenentatge en aquesta teoria s’activa per l’associació d’estímuls.

Tant el condicionament clàssic de Pavlov com el de Watson se centren en allò
que li passa al subjecte, sense que aquest pugui realitzar cap mena d’acció
per aprendre.

Pavlov i els experiments amb els gossos

Ivan Pavlov (Rússia, 1849-1936) va explicar el comportament tenint en compte el
sistema nerviós. Va establir que les conductes es basaven en actes reflexos; per
tant, tot aprenentatge se centra en el control dels estímuls del medi i la relació que
aquests estableixen amb experiències agradables. És a dir, que seguint un principi
de proximitat, podem aprendre a respondre automàticament davant d’un estímul
que anteriorment no provocava cap resposta.

Pavlov va establir que els estímuls
ambientals generaven respostes, que
a la vegada eren condicionades en
funció de les conseqüències
posteriors.

Ivan Pavlov es va encarregar d’investigar els processos de secreció dels sucs
gàstrics dels gossos. Per fer-ho va establir una sèrie de paràmetres i es va limitar
a observar-los detingudament. El paràmetres eren els següents:
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• EI (estímul incondicionat): el menjar.

• RI (resposta incondicionada): quan alimentava al gos, aquest segregava
saliva.

• EN (estímul neutre): el so d’una campana.

• EC (estímul condicionat): escoltar la campana.

• RC (resposta condicionada): segregar saliva.

Pavlov volia condicionar la conducta del gos amb el so de la campana. Ho va
fer de manera reiterada i sempre, abans de donar-li menjar, feia sonar la campana.
D’aquesta manera, quan el gos escoltava el so de la campana començava a segregar
saliva. El que va aconseguir és que el gos associés el so de la campana amb
l’aliment (vegeu la figura 3.4)

Figura 2.1. El gos de Pavlov: exemple de condicionament clàssic

Watson i el cas del petit Albert i la rata blanca

El psicòleg J. B. Watson (Amèrica del nord, 1878-1958) va demostrar la força del
conductisme aplicant els principis de la teoria d’Ivan Pavlov. Així, es va centrar a
fer un petit experiment en el qual hi va participar un nadó d’onze mesos, conegut
com el “petit Albert”, i una rata blanca.

Watson va ampliar el conductisme de
Pavlov demostrant el seu encert

també en el terreny de les emocions i
els afectes.

Va demostrar que si s’aplicava moltes vegades seguides un mateix estímul, i el
temps en l’aplicació era molt inferior, es produïa un aprenentatge. A partir del seu
experiment va poder demostrar que el condicionament pot modular la conducta
de qualsevol individu.
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Segons l’autor, tota conducta és producte de l’associació d’un estímul i una respos-
ta. Amb això, el que pretenia dir l’autor és que els éssers humans podem aprendre
no sols conductes mecàniques complexes, sinó també reaccions emocionals o
formes emotives de reaccionar davant situacions diverses.

Per dur a terme el seu experiment, Watson va apropar al petit Albert a la rata blanca
per tal que la pogués tocar. El nadó, al principi, no tenia por. Llavors Watson
va decidir fer sorolls molts estridents cada vegada que l’Albert tocava l’animal.
D’aquesta manera, va condicionar la resposta del petit Albert, ja que cada vegada
que la rata s’acostava i sentia el soroll començava a plorar i es tirava cap enrere.
Watson va decidir generalitzar aquesta por del nadó a altres elements, com als
objectes de color blanc. Així doncs, quan l’infant veia algun element de color
blanc plorava i s’apartava.

Tot i l’èxit dels experiments, Watson va confessar haver-se excedit en les seves
“pretensions” quan va afirmar:

“Doneu-me una dotzena de nens sans, ben formats, perquè els eduqui, i jo em comprometo

a escollir un d‘ells a l’atzar i ensinistrar-lo perquè es converteixi en un especialista de

qualsevol tipus que jo pugui escollir –metge, advocat, artista, home de negocis i, fins i tot,

captaire o lladre-, prescindint del seu talent, inclinacions, tendències, aptituds, vocacions i

raça dels seus avantpassats.”

2.1.2 Teories del condicionament operant o instrumental

Les teories del condicionament operant o instrumental són degudes al neoconduc-
tisme, una escola psicològica nord-americana de mitjan segle XX. Els seus autors
més rellevants van ser Edward L. Thorndike (1874-1949), un fisiòleg americà, i
Skinner, un psicòleg neoconductista nord-americà.

Tant el neoconductisme de Thorndike com el d’Skinner se centren en les
operacions que ha de realitzar l’individu per aprendre una nova conducta
que l’ajudi a adaptar-se a la nova situació, tot obtenint un resultat satisfactori.

Llei de l’efecte i el gat de Thorndike

Edward L. Thorndike (1874-1949) va explicar que tant els humans com els animals
aprenem per assaig i error. Per exemple, quan prepares un plat de macarrons i
obtens un resultat positiu, perquè a tothom li agrada com ho has fet, ho tornaràs
a repetir tantes vegades com consideris; en canvi, si el resultat no és positiu,
canviaràs la teva manera de preparar els macarrons. Per a Thorndike, si la nostra

conducta té una recepció positiva per
part dels altres, la reforçarem i la
convertirem en un hàbit.Així, la llei de l’efecte de Thorndike se centra a explicar que totes aquelles

conductes que obtenen resultats satisfactoris tendeixen a reforçar-se i a repetir-
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se pels individus, mentre que aquelles que obtenen resultats desagradables, es
debiliten i acaben per desaparèixer.

Per demostrar aquesta teoria, Thorndike va introduir un gat afamat dins d’una
gàbia. Aquesta disposava d’una palanca que obria la porta per assaig i error, i que
possibilitava a l’animal sortir de dins de la gàbia i agafar el menjar que es trobava
a l’exterior.

Quan el gat va veure el menjar va començar a desenvolupar una conducta
desordenada, fins que de manera accidental va accionar la palanca i va poder
sortir. Aquest procediment es va repetir en dies posteriors, fins que al final el
gat va aprendre que si accionava correctament la palanca, aquesta obriria la porta
que el conduiria fins al menjar.

A partir del seu experiment, Thorndike va comprovar com, en un determinat
ambient, les respostes obtingudes a l’atzar tendien a repetir-se després de
successius intents i es convertien en un hàbit.

La gàbia d’Skinner

El neoconductisme de John F. B. Skinner (1904-1990) parteix de la idea que tot
individu és capaç d’interactuar o relacionar-se amb el medi ambient o l’entorn
que l’envolta; així, se centra a donar major importància al subjecte. Segons la
seva teoria del condicionament operant, el subjecte (sigui un ésser humà o un
animal) intenta fer les coses (operar) per aconseguir una recompensa o evitar un
càstig.

Segons Skinner, els individus
operem d’acord amb el premi o el

càstig que rebem de les nostres
accions. Èticament, una conducta

premiada serà una conducta
correcta, i viceversa.

Per tant, si desenvolupa correctament la tasca encomanada, aquest subjecte
acabarà obtenint un premi i la seva conducta es continuarà desenvolupant de la
mateixa manera. En canvi, si la tasca no aconsegueix el seu objectiu, el subjecte
obtindrà un càstig, fet que provocarà una disminució o eliminació de la mateixa
conducta.

Segons Skinner, els subjectes desenvolupen les seves conductes segons una sèrie
de reforçadors; tenim:

• els reforçadors positius (recompenses o premis), els quals ajuden a conso-
lidar els comportaments i

• els reforçadors negatius (càstigs), els quals ajuden a disminuir o eliminar
determinats comportaments.

Conforme a això, Skinner va crear unes gàbies que tenien una palanca enganxada
a la paret. Cada vegada que l’animal accionava la palanca, un petit dispensador li
subministrava el menjar. Al principi, els animals l’accionaven a l’atzar i, de tant
en tant, accionaven una altra palanca que els provocava descàrregues elèctriques,
fins que al final aprenien a accionar la palanca correcta.

Skinner considerava que si aplicava la seva teoria amb els humans podria arribar
a construir una nova societat. Va redactar un llibre titulat Walden Dos, en què el
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protagonista principal és ell mateix i on es narra la història d’un viatge imaginari
cap a una societat excel·lent, on no hi habiten éssers humans agressius, lladres,
ganduls...

La idea central del llibre consisteix a modificar la conducta de tots els éssers per
aconseguir una societat millor. En aquest sentit, el pensament d’Skinner se centra
a explicar com s’han d’utilitzar els reforços (els càstigs i les recompenses) per
aconseguir un objectiu positiu.

“Totes les institucions utilitzen reforços personals per aconseguir els efectes apropiats. Un

ajuntament pot induir els ciutadans perquè es detinguin als encreuaments, multant els que

no paren. Els professors se serveixen, per un costat, dels suspens i, per un altre, de títols,

diplomes i premis per induir els estudiants a estudiar. Els sistemes econòmics utilitzen els

diners, que es poden canviar per reforços personals”. J. F. B. Skinner (1971). Més enllà de

la llibertat i la dignitat.

2.1.3 Teoria de l’aprenentatge social, observacional o vicari

El principal representant de la teoria de l’aprenentatge social és el psicòleg nord-
americà Albert Bandura (1925), que es mostra força crític amb les teories
anteriors, ja que considera que l’aprenentatge no es pot centrar només en reforços,
ni en estímuls, ni en càstigs o premis. Considera que Pavlov, Watson, Thorndike
i Skinner no van tenir en compte altres processos mentals que intervenen en
l’aprenentatge, com l’atenció i la memòria. Així, la idea central del pensament
de Bandura és que els éssers humans aprenem per observació o per imitació de
la conducta d’una altra persona; és el que ell anomena modelat.

Per a Bandura, "l’aprenentatge seria
tremendament laboriós, per no dir
perillós, si només poguéssim confiar
en l’efecte dels nostres actes per
saber el que hem de fer".

L’atenció es basa a centrar el nostre interès sobre un estímul concret, mentre
que la memòria és la persistència del coneixement i ens ajuda a codificar,
emmagatzemar i recuperar la informació.

Bandura va establir quatre fases per les quals passem els éssers humans quan fem
un aprenentatge per observació o imitació; són les següents:

1. Adquisició: s’observa el model i es reconeixen els trets característics de
la conducta desenvolupada. Exemple: un avi recull la brossa del terra i la
llença al contenidor mentre el seu nét l’observa.

2. Retenció: s’emmagatzema la conducta observada en la memòria del sub-
jecte. Exemple: el nét guarda la conducta del seu avi a la seva memòria.

3. Execució: es passa a reproduir la conducta apresa perquè és considera que
tindrà conseqüències positives per al subjecte que l’aplica. Exemple: el nét
se sent atret per la conducta desenvolupada pel seu avi i sent el desig de
fer-ho ell també.

Originàriament, Walden és
el nom d’un llibre
autobiogràfic molt famós,
escrit per H. D. Thoreau el
1854, on s’exalta el contacte
amb la natura com a camí
cap a una vida millor.
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4. Conseqüències: les conductes imitades es retroalimenten a partir dels
reforçadors o de l’extinció. Exemple: L’avi li reconeix al nét la conducta de
recollir la brossa i llençar-la al contenidor; per tant, el nét continua portant
a terme la mateixa conducta en dies posteriors.

Les idees de Bandura van quedar recollides a la seva obra Teoria de l’aprenentatge
social (1977) i va fomentar que a posteriori esdevinguessin les tècniques de
modificació de conducta.

2.1.4 Teories de l’aprenentatge constructiu

La teoria de l’aprenentatge constructiu se centra a explicar que els éssers humans
construïm el nostre pensament a partir de les interaccions que establim amb el
medi social en qual ens trobem immersos. Afirma que el coneixement és un procés
mental de la pròpia persona en interacció amb el seu entorn més immediat.

Un dels precursors del corrent constructivista va ser David P. Ausubel (1918-
2008). Segons Ausubel, el conductisme no és suficient per explicar com aprenem
els éssers humans, ja que no té en compte les construccions que els subjectes
realitzen en el moment d’aprendre. Planteja que els individus aprenen a partir
dels coneixements que ja posseeixen, tot relacionant-los amb els nous que han
d’assolir. Per a aquest autor serà de rellevant importància tenir en compte com els
éssers humans aprenem a partir del llenguatge verbal, tant oral com escrit.

Segons Ausubel, l’aprenentatge és el
fruit de l’assimilació i l’acomodació,

però també de la motivació.

L’autor centra la seva teoria en l’aprenentatge significatiu, en què aprendre és
sinònim de comprendre el que s’està aprenent. Aquest aprenentatge se centra en
dos processos clau:

1. L’assimilació: ens ajuda a incorporar elements nous a la nostra estructura
mental.

2. L’acomodació: ens ajuda a reorganitzar els nous coneixements.

Però aquests dos elements no seran possibles si la persona no mostra motivació
vers l’acció que ha de desenvolupar. Sense motivació no hi haurà adquisició de
nous aprenentatges.

L’altre autor important d’aquest corrent és Lev S. Vigotski (1896-1934), psicòleg
bielorús que va ser un dels precursors més importants del constructivisme social.

Vigotski pensa que l’aprenentatge no
seria possible fora d’un entorn social

en què el subjecte es troba immers.

Segons Vigotski, l’aprenentatge apareix com a fruit de la integració de la persona
amb el medi social en el qual es troba immers, i en què el llenguatge té una
rellevància especial. Per tant, tot individu, per ser-ho, ha de viure dins d’una
societat, ja que és aquesta última la que li subministra l’aprenentatge.

A banda, concreta el desenvolupament de l’aprenentatge en tres nivells o zones de
desenvolupament:



Promoció de l’autonomia personal 35 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social

1. Desenvolupament real: inclou totes les activitats o funcions que una
persona pot realitzar de manera individual sense l’ajut o la mediació de
terceres persones.

2. Desenvolupament potencial: inclou aquelles activitats que una persona
només pot realitzar amb l’ajut o la mediació d’un tercer.

3. Desenvolupament proper: és la distància que hi ha entre allò que podem
realitzar de manera independent i allò que poder fer amb l’ajuda dels altres.

2.2 Tècniques de modificació de conducta (TMC)

Les tècniques de modificació de conducta (TMC) són estratègies que emprem de
manera quotidiana, tant a nivell individual com grupal, per eliminar, reduir i
modificar les situacions, actituds o respostes inadequades que provoquen malestar,
inadaptació o conflicte, sigui en l’àmbit de les relacions personals o en àmbits
concrets, com poden ser les institucions o les residències. Però per altra banda,
les tècniques de modificació de conducta també ens ajuden a instaurar, ensenyar
i reforçar noves conductes envers els hàbits d’autonomia personal i social.

Així doncs, són estratègies que ens ajuden a mantenir o reforçar una conducta
que ja es troba adquirida per la persona usuària, però a la vegada ens ajuden a
eliminar aquelles conductes inadequades i aprendre’n de noves. De tècniques n’hi
ha moltes, a la taula 2.1 resumim algunes de les més utilitzades.

Taula 2.1. Classificació de les principals tècniques de modificació de conducta

Tècniques que incrementen o
perfeccionen conductes

Tècniques per adquirir noves
conductes

Tècniques per reduir o eliminar
conductes

Tècniques de control de
conductes

Reforç positiu Modelatge Càstig negatiu Economia de fitxes

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

Reforç intermitent Sobrecorrecció

Extinció

Aïllament o temps fora

2.2.1 TMC per incrementar o perfeccionar conductes

Aquestes tècniques de modificació de conducta ens ajuden a inculcar o reforçar la
freqüència d’un comportament desitjat. Destaquem tres tipus de tècniques:

• Els reforços positius, aporten una resposta o conseqüència positiva (premi
o recompensa) després de realitzar una conducta que es vol enfortir, aug-
mentant la probabilitat de que aquesta conducta es torni a reproduir. La
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recompensa o premi sempre ha d’estar relacionada amb el comportament
que volem millorar, ja que del contrari no ens servirà de res. Destaquem
la utilització de reforços positius materials (objectes), socials (elogis) o
intercanviables (cartes, fitxes...).

• Els reforços negatius, tenen com a finalitat incrementar la freqüència d’una
conducta desitjable i consiteixen en eliminar un estímul aversiu quan es
desenvolupa la conducta que es vol mantenir o perfeccionar.

• Els reforços intermitents, reforcen l’usuari de manera discontínua i pro-
gressiva en unes determinades conductes; per això és molt important que
aquest tipus de reforços s’apliquin de manera intermitent o immediatament
després de la realització de la conducta. Mai els aplicarem abans de la
conducta, i d’aquesta manera ens assegurarem que la conducta es manté,
s’incrementa o es perfecciona.

Exemples de reforç positiu, negatiu i intermitent

Un reforç positiu seria felicitar els nostres usuaris del centre ocupacional on treballem
quan porten a terme correctament les tasques encomanades i, d’aquesta manera, els
encoratgem a continuar realitzant la mateixa conducta.

Un reforç negatiu seria, per exemple, el cas d’en Pau, un usuari del nostre centre
ocupacional que mostra una negativa a rentar-se les mans després de les tasques al taller
de fang. Se li proposa que si es compromet a rentar-se les mans ell sol un dia, aquell dia
no haurà de fer les tasques de parar la taula del menjador, tasca que també sabem que li
costa molt i li desagrada.

Un reforç intermitent seria si en Pau es renta sol les mans després del taller de fang i
l’elogim per la seva conducta, però l’endemà només l’elogiarem si, a més de rentar-se les
mans tot sol, para la taula a l’hora del dinar.

2.2.2 TMC per adquirir noves conductes

Destaquem dues TMC per adquirir noves conductes: el modelatge i l’encadena-
ment.

El modelatge és una tècnica de reforçament sistemàtic en què s’empra l’obser-
vació directa d’un model per adquirir noves conductes que l’usuari no té o les
presenta de manera molt incipient. En aquesta tècnica el més important és el
model que donem a l’usuari, ja que és la guia a seguir. Així, quan més semblant,
empàtic i hàbil sigui el model vers l’usuari, més efectiva serà la tècnica.

També és important que el model sigui prou significatiu per a l’usuari en el
moment que es desenvolupa la tasca, ja que d’aquesta manera serà més fàcil el
contacte entre ambdós i l’acció. En aquesta tècnica a vegades se sol utilitzar també
el reforç positiu per premiar els avenços que fa l’usuari.

Exemple de modelatge

A una usuària que va en cadira de rodes i ja té prou domini en els terrenys plans se la
convida a aprendre a pujar un esglaó de la vorera tota sola. Primer serà el tècnic, amb
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l’ajuda d’una cadira de rodes i adoptant el rol de model, qui mostri a la usuària com s’ha de
pujar un esglaó i quins aspectes s’han de tenir en compte per no caure. Posteriorment, el
tècnic baixarà de la cadira de rodes i s’aproparà a la usuària animant-la a imitar-lo i pujar
tota sola l’esglaó amb la seva cadira.

El tècnic li recalcarà la importància de no tenir por d’actuar, ja que només s’aprèn a fer una
cosa fent-la. Li recordarà que ell estarà en tot moment al seu costat i que l’ajudarà en tot
allò que li calgui, i que, per tant, no ha de tenir por d’actuar i ha de preguntar tots els dubtes
que li vagin sorgint. Així doncs, el tècnic l’animarà a que l’imiti i pugi l’esglaó tota sola.

De mica en mica, amb la pràctica, el tècnic cada cop s’allunyarà més de la usuària i li
deixarà més autonomia d’acció, reforçant-la positivament en tot moment, fins que pugui fer
la pujada tota sola sense cap ajuda.

Una altra tècnica és l’encadenament, que pretén ensenyar a l’usuari a realitzar una
conducta complexa a partir de la realització seqüenciada d’una sèrie de conductes
més simples que estan enllaçades les unes amb les altres, formant una cadena
natural d’activitats. Aquesta tècnica també es pot complementar amb el modelatge
i els reforços.

Exemple d’encadenament

En Pere és un usuari del pis tutelat compartit on nosaltres donem suport puntual que té molt
clars els elements que necessita per a la seva higiene personal al matí. Ell sap que, els dies
que no s’ha d’afaitar, necessita una tovallola, sabó, una pinta, colònia, roba neta i sabates.
De fet, cada matí, quan es lleva, ja té preparat tot el lot i va sol al lavabo. El problema és
que sovint es fa un enrenou en l’ordre en què ha d’utilitzar tots aquests utensilis d’higiene.

Així doncs, a través de la tècnica d’encadenament, ajudarem en Pere a solucionar el seu
embolic. Primer, li direm que cal que pengi la tovallola al seu lloc, prop de la pica. Després,
que pengi la roba als penja-robes de darrere de la porta i que posi les sabates a terra. I
finalment, que posi la resta d’utensilis al suport de la pica.

Com comentàvem en la definició d’encadenament, la tècnica consisteix a desglossar
la conducta complexa i objectiu final, que és la higiene personal del matí, en petites
conductes més simples que l’usuari sàpiga fer, i encadenar-les de manera natural i lògica,
de manera que, la primera permeti fer la següent, i així successivament. Per tant, l’ordre
d’encadenament de conductes simples seria:

1. Despullar-se.

2. Rentar-se les mans amb sabó i esbandir-se.

3. Rentar-se la cara.

4. Eixugar-se la cara.

5. Posar-se la samarreta interior (si fa fred).

6. Posar-se els calçotets.

7. Posar-se els mitjons.

8. Posar-se la samarreta exterior.

9. Posar-se els pantalons.

10. Posar-se les sabates.

11. Pentinar-se.

12. Posar-se colònia.
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2.2.3 TMC per reduir o eliminar conductes

Dins de les tècniques per reduir o eliminar conductes hi incloem el càstig negatiu,
el reforç de conductes incompatibles, la sobrecorrecció, l’extinció i l’aïllament o
temps fora.

El càstig negatiu ens ajuda a suprimir un reforç o estímul agradable quan es
produeix una conducta no desitjada. L’objectiu és reconduir actituds negatives
mitjançant l’aplicació de conseqüències negatives i dissuasives.

Tot i així, cal tenir en compte que aquesta tècnica sovint encobreix les conductes
disruptives per interès de l’usuari, però no les fa desaparèixer. A més, pot
provocar un deteriorament en les relacions socials de l’usuari o incrementar
l’expressió de conductes més agressives o passives de caire alternatiu. Per això, cal
utilitzar la tècnica de manera molt puntual i evitar-la en la mesura del possible,
ja que té més inconvenients que avantatges.

Exemple de càstig negatiu

La Maria, usuària de la residència on treballem, crida constantment durant l’hora del dinar
i molesta la resta d’usuaris. Se l’avisa que si continua cridant no podrà anar al menjador
a jugar al dominó amb les seves amigues. D’aquesta manera, el que fem és destacar la
conducta disruptiva que volem eliminar i anticipar-li les conseqüències que haurà d’assumir
si no rectifica la seva conducta.

El reforç de conductes incompatibles consisteix a reforçar de manera continuada
conductes diferents de la conducta que es pretén eliminar; d’aquesta manera, es
reforcen les conductes alternatives desitjades i, gradualment, es van extingint les
no desitjades. Es basa en l’administració continuada de recompenses a aquelles
conductes que són incompatibles amb les que es volen suprimir, i no aplicar cap
mena de conseqüència a la conducta que es vol eliminar; per tant, el tècnic, en el
moment que desenvolupi aquesta tècnica, haurà d’ignorar la conducta disruptiva
de l’usuari.

Exemple de reforç de conductes incompatibles

Us han contractat per fer la supervisió en un Servei d’Atenció Domiciliària. Assistiu el primer
dia i us presenteu amb el vostre nom a la usuària, la Sra. Josefa, de 87 anys, però des de
bon inici detecteu que no heu connectat gaire amb ella.

Des del primer moment, heu vist com la Josefa, en comptes de cridar-vos pel vostre nom,
ho fa utilitzant formulacions despectives com “tu!” o “minyona!”. Malgrat que li heu repetit
en diverses ocasions el vostre nom. La situació continua i decidiu aplicar el reforç de
conductes incompatibles, és a dir, només respondreu a l’atenció de la Sra. Josefa quan us
cridi pel vostre nom, moment en el qual la felicitarem i l’animarem a fer-ho sempre.

La sobrecorrecció és una tècnica alternativa al càstig que ajuda l’usuari a recapa-
citar sobre les conseqüències de la seva conducta. És tracta que l’usuari, després
d’efectuar una conducta negativa, hagi de reparar les conseqüències negatives
d’aquesta conducta. Per exemple, si l’usuari tira al terra objectes i els trenca, no
només haurà de recol·locar els objectes al seu lloc o reparar els objectes trencats,
sinó que, a més, tot recol·locant els objectes que ha tirat, haurà de recol·locar els
altres components de la mateixa categoria que estiguin mal col·locats. Per això
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diem que la sobrecorrecció se centra a aplicar dues estratègies: la correcció i la
pràctica positiva.

Exemple d’ús de la tècnica de la sobrecorrecció

El Manel està molt enfadat amb un company i en una discussió a l’hora de dinar llença un
got a terra i es trenca. Li demanarem que, a banda de recollir el got trencat, recol·loqui
correctament tota la pila de gots de l’armari per evitar que caiguin i es trenquin.

L’extinció és una tècnica que, en primera instància, cerca la conducta no desitjada
per passar, en segon lloc, a eliminar-la o reduir-la, a partir de la supressió de
qualsevol reforç, esperant que, en no tenir aquest reforç, la conducta no desitjada
desaparegui.

És força recomanable emprar aquesta tècnica quan sabem que les conductes
dels nostres usuaris són bàsicament per cridar la nostra atenció i rebre atenció
continuada. S’aplicarà sempre que aparegui la conducta no desitjada. Com que
sovint la conducta no desitjada és una demanda d’atenció, no ens haurà d’estranyar
que en el moment d’aplicar la tècnica, l’usuari reaccioni plorant o desencadenant
una sèrie de conductes destructives.

Exemple d’ús de la tècnica de l’extinció

L’Èrica, de cop i volta, ens comença a insultar al mig del taller perquè no li fem cas en
aquell moment, però nosaltres seguim fent la nostra feina atenent la resta d’usuaris en
l’ordre establert.

L’extinció consisteix a ignorar constantment la conducta disruptiva de l’Èrica, sense reforçar-
la de cap manera i esperant que s’adoni que, davant la nostra desatenció, li cal cercar
altres maneres més adients de demanar-nos ajuda. Hem d’aplicar la tècnica sota vigilància
indirecta, és a dir, estant alerta que no passa res més greu que els crits i insults cap a
nosaltres. En cas que actuï, conscient o inconscientment, contra altres usuaris, llavors sí
que haurem d’actuar per preservar la resta i evitar-los danys.

Finalment, l’aïllament o temps fora és una tècnica que consisteix a eliminar
un estímul agradable davant de conductes no desitjades, per exemple, apartant
l’usuari del què li agrada o està fent.

Exemple d’ús de la tècnica d’aïllament

Dos usuaris estan jugant al parxís. Un d’ells s’enfada perquè ha perdut la partida i agafa
les fitxes i les llença a terra. El tècnic s’apropa, aparta del joc a l’usuari que ha llençat les
fitxes i el condueix a una sala contigua perquè es calmi i reflexioni sobre el que ha passat.

2.2.4 Tècniques de control de conductes

Les tècniques de control de conductes necessiten d’un acord previ establert entre
el tècnic i l’usuari abans de ser posades en pràctica. De tal forma que es fa
necessària la utilització d’una sèrie de suports físics que els ajudin a recordar i
a reflectir els compromisos establerts entre ambdues parts.

L’economia de fitxes és un sistema de control de conductes que utilitza petites
fitxes per premiar les conductes que es desitgen establir o per disminuir aquelles
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conductes problemàtiques. En aquest sistema intervé el reforç positiu (que
determina les fitxes que l’usuari anirà guanyant i que podrà intercanviar per
objectes o premis) i l’extinció o càstig negatiu (que determina les fitxes que
l’usuari anirà perdent). Per desenvolupar-la correctament, el tècnic i l’usuari
hauran de:

• Establir quines són les conductes a treballar.

• Delimitar els incentius i premis als quals opta l’usuari, així com els càstigs
que s’utilitzaran i la quantitat de fitxes que faran perdre.

El contracte de contingències o contracte conductual és un document escrit
entre el tècnic i l’usuari que determina les accions i els compromisos que
ambdós portaran a terme, així com les seves conseqüències si l’incompleixen.
Implica l’intercanvi recíproc de recompenses contingents, en relació a conductes
específiques de les persones signants del contracte, ha d’estar degudament signat
per les dues parts i s’ha de revisar periòdicament.

Conductes contingents

Contingent és el contrari de necessari; en aquest sentit, les conductes mai són inamovibles
o definitives, sinó que, gràcies a la llibertat i voluntat de l’individu, poden canviar o
desaparèixer. Així, un contracte de contingències pretén modificar una acció o una
conducta; dit d’una altra manera, una mateixa conducta es podria fer d’una altra manera o,
fins i tot, eliminar-la.
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3. Programes d’entrenament d’habilitats d’autonomia personal i
social

El disseny de 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 el tècnic en integració social conegui prou bé
les característiques dels usuaris amb els quals treballarà, 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 conservades 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.

Entenem per programa el repertori organitzat i estructurat d’actuacions
desenvolupades per aconseguir uns objectius planificats envers les
necessitats dels usuaris.

Els programes que s’utilitzen per entrenar, adquirir i desenvolupar determinades
HAPS es basen en les teories de l’aprenentatge i en les tècniques de modificació
de la conducta; per tant, cal tenir molt clars aquests dos referents.

Les persones destinatàries d’aquests programes són persones que es troben en
situacions diverses de dependència. Podem destacar, entre d’altres, els següents
grups:

• Gent gran amb dependència: la tasca del tècnic se centra a assessorar els
usuaris i la seva família a nivell de prevenció de riscos a la llar, així com
entrenar-los sobre productes de suport i petites adaptacions al domicili per
potenciar el màxim grau d’autonomia possible en les AVD.

• Diversitat funcional física: el tècnic proporciona assessorament, infor-
mació i entrenament en productes de suport i també assessorament i
recomanacions sobre les condicions de la llar i la supressió de possibles
barreres arquitectòniques. També fa assessorament a nivell laboral.

• Diversitat funcional psíquica: el tècnic facilita informació sobre les
adaptacions i els productes de suport més adequats per a cada usuari, així
com les tasques i l’entorn més idoni per a disminuir el nivell d’exigència
cognitiva en les activitats de la seva vida quotidiana. Tot això sense oblidar
l’assessorament laboral.
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Tots aquests col·lectius i
les seves necessitats van

ser treballats al mòdul
Context de la intervenció

social.

Els programes
d’entrenament específics

per a cada àrea són
tractats al llarg del mòdul.

• Diversitat funcional sensorial: el tècnic assessora i informa els usuaris
sobre les tècniques alternatives de comunicació existents que els permet
relacionar-se amb l’entorn i amb les persones així com inserir-se laboral-
ment.

• Infants, joves i adults en risc social: el tècnic assessora i informa els
usuaris de l’autocura, del valor de la família i dels amics, treballa amb
ells habilitats socials saludables i inclusives, analitza i minimitza riscos o
possibles riscos, els ajuda en la recerca de temps d’oci saludable, fent èmfasi
en les relacions personals positives, i els ajuda a inserir-se en programes
educatius o laborals, segons l’edat de l’usuari.

• Drogodependents i altres addiccions: el tècnic assessora i informa els
usuaris de l’autocura i salut, treballa amb ells habilitats socials inclusives,
analitza i minimitza riscos o possibles riscos, els ajuda en la recerca de
temps d’oci saludable i els explica les repercussions de l’addicció vers la
inserció laboral, entre d’altres.

3.1 Elements dels programes d’entrenament en HAPS

Tots els programes d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social
(HAPS) s’estructuren, de manera cronològica, en els següents apartats:

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

Recordem que aquesta primera unitat formativa (UF) pretén ser un material general
aplicable a qualsevol àrea. Així, en aquesta UF treballareu la part teòrica de la programació
de Programes d’entrenament, i en les següents unitats formatives elaborareu programes
d’entrenament per a les següents àrees d’afectació, en el següent ordre: Àrea d’activitats
de la vida diària (a la UF2), Àrea d’orientació i mobilitat (a la UF3), Àrea psicosocial (a la
UF4) i Àrea cognitiva (a la UF5).
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3.1.1 Valoració inicial de les HAPS

Implica la identificació de les necessitats i demandes dels usuaris i la determinació
del seu grau de dependència i de les àrees afectades. Com a professionals, la tasca
que hem de desenvolupar és:

• Observar durant un cert temps les habilitats i conductes que desenvolupen
els usuaris i anar-les anotant de manera objectiva, recordant en tot moment
la importància de fer èmfasi tant en les habilitats i conductes que l’usuari
manté intactes, com en les que necessita ajuda, ja sigui parcial o total.

• Omplir una guia d’observació, especificant per a cada habilitat o conducta
si la realitzen totalment per si mateixos; si en realitzen només alguna part, i
quina és aquesta part; si necessita ajuda tècnica o personal, o si per realitzar-
les necessita una ajuda total, material o personal.

L’obtenció de la informació es pot fer a través de les següents estratègies:

• Entrevista amb l’usuari i la seva família: cal portar dissenyades una
sèrie de preguntes que ajudin a enquadrar perfectament el cas. 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. És el
que tècnicament s’anomena autoobservació, i se centra en la valoració
subjectiva que fa l’usuari o la família vers com se sent en el seu entorn.
Aquesta estratègia té l’inconvenient que no és aplicable en tots els usuaris, ja
que alguns, per les seves característiques biològiques i sanitàries, no poden
participar aportant noves dades, tot i que no s’ha d’oblidar que la seva família
sí que ho pot fer.

• Observació directa de l’usuari en el seu entorn: és important que el
tècnic tingui molt present que cal prioritzar en tot moment l’opció de
mantenir l’usuari en el propi domicili; per tant, cal recollir tota la informació
necessària per valorar l’estada en el domicili i les limitacions amb què es
trobaria, ja que en cas que siguin suplibles sempre cal prioritzar l’entorn
familiar front un centre d’atenció sanitària.

• Ús d’escales estandarditzades segon l’àrea afectada: permeten recollir
la informació més rellevant d’una manera més àgil, ja que els qüestionaris
ja estan dissenyats i només cal emplenar-los en funció del que fa o no fa
l’usuari.

Un cop recopilada tota aquesta informació, es pot redactar un informe, anomenat
diagnòstic de funcionalitat, en el qual es basarà el disseny del programa d’inter-
venció més adient per a cada usuari, i que inclourà quatre apartats:

• Les necessitats i les potencialitats dels usuaris.
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• Les àrees afectades i el grau de dependència.

• La necessitat o no de l’ús de recursos, materials o humans.

• El tipus de programa més adient a la situació de cada usuari.

A nivell formal, en funció del destinatari d’aquest informe, optarem per una
redacció:

• Tècnica i acurada, 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, i que mostri proximitat,
acompanyament, suport i treball conjunt, en el cas que l’informe vagi dirigit
a les famílies dels participants.

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.

3.1.2 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.
Així, 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 poden admetre diverses inter-
pretacions i no han de fer referència a una acció mesurable directament per
mitjà d’indicadors.

Els objectius específics han d’estar redactats segons les premisses:
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• 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, caldrà 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, i 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, i per tant normal-
ment se’n redacten tres o quatre per cada objectiu específic.

• Només poden admetre una interpretació, és a dir, si diferents persones els
llegeixen haurien d’entendre el mateix.

• Han de ser sempre observables, quantificables i mesurables per mitjà
d’indicadors.

• Han d’adreçar-se als usuaris del programa. En aquest sentit, és d’ajuda per
a la seva redacció, pensar que han de donar resposta a la premissa: “L’usuari
ha de ser capaç de...”.

En definitiva, els nivells de concreció han de ser coherents entre si, i cada objectiu
d’un nivell ha de ser concretat, com a mínim, en un objectiu del següent nivell. A
l’hora de redactar-los s’ha de seguir un ordre i repetir la mateixa estructura: verb
en infinitiu, complement directe i complement circumstancial (vegeu la taula 3.1).
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En les següents unitats
formatives anireu

aprofundint en les
tècniques més adients per
a cada àrea d’afectació.

Figura 3.1. Nivells de concreció d’un entrenament en HAPS

3.1.3 Metodologia

Un dels aspectes més importants a l’hora de planificar activitats és plantejar-
se la metodologia que se seguirà en el programa i les tècniques i estratègies
d’intervenció que s’utilitzaran. Així, per a cada àrea afectada cal prioritzar una
o altra tècnica o estratègia en funció de la necessitat de cada usuari.

De tècniques i estratègies n’hi ha moltes, i cadascuna té la seva funcionalitat. Per
això, la tasca principal del tècnic és escollir la millor tècnica o estratègia i la més
adient a les necessitats i potencialitats del seu usuari en funció de l’àrea o àrees
d’afectació.

Per exemple, una tècnica molt útil dins dels programes per a habilitats socials és
la reestructuració cognitiva. Consisteix a modificar aquelles creences errònies
que impedeixen als usuaris actuar o comportar-se de manera assertiva. La funció
del tècnic és encaminar els usuaris perquè detectin les seves pors o els seus errors
sense necessitat de dir-los en primera persona. Es tracta, doncs, de fer conscient
l’usuari dels seus pensaments negatius que l’impedeixen actuar de manera correcta
i amb valentia.

Una altra tècnica és la instrucció verbal, en què el tècnic s’encarrega d’explicar
aquelles habilitats socials que consideri que són de vital importància per a l’usuari
a partir del diàleg, tot implicant-lo de manera molt directa.

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, o del 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 els usuaris a reconduir conductes no desitjades
sense la necessitat de patir les conseqüències de manera real.
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Finalment, la retroalimentació o feedback proporciona als usuaris informacions
vinculades amb els 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:

1. Preparar l’usuari: això és, informar-lo del que passarà i com passarà.
Explicar-li quines actuacions es duran a terme per assolir els objectius
marcats i animar-lo a vèncer les pors i actuar amb fermesa i determinació,
ja que només la seva motivació per aprendre donarà èxit al programa
d’entrenament i solucions a les necessitats detectades.

2. Instruir l’usuari: és la fase en què realment es fan les activitats pro-
gramades per tal d’assolir els objectius que s’han programat. Seguint
un cronograma establert, s’explica a l’usuari, un a un, els continguts
que es treballaran en cadascuna de les sessions de les diferents activitats
programades. És important recordar que sempre s’ha de fomentar la seva
autodeterminació, per tant, no s’ha d’actuar si no és estrictament necessari
i se l’ha d’animar emocionalment en tot moment a fer-ho per si sol.

3. Automatitzar conductes: amb l’ajuda de les diferents sessions s’aconse-
gueix que l’usuari arribi a assolir els objectius operatius que s’havíem pro-
gramat per a cada activitat. Per tant, quan l’usuari és capaç d’automatitzar
les accions o conductes, podrem dir que les ha après i que l’activitat ha
estat assolida. En aquest punt és molt important recordar la importància
de planificar correctament el nombre de sessions necessàries per a cada
activitat, ja que només amb la repetició constant d’una mateixa activitat
en diferents escenaris d’actuació és quan es pot realment aprendre una nova
conducta i assolir els objectius operatius programats.

4. Consolidar conductes: quan els objectius operatius programats s’automa-
titzen, diem que 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, direm que és el moment en
què la conducta s’haurà consolidat.

3.1.4 Selecció d’activitats del programa

Un cop es té el diagnòstic de funcionalitat, els objectius planificats i la metodologia
seleccionada, és l’hora de dissenyar el conjunt d’activitats que ajudaran a portar a
la pràctica el programa d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social
(HAPS).

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.



Promoció de l’autonomia personal 48 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social

Per això, s’han de programar tantes activitats com siguin necessàries per assolir
tots els objectius operatius. El límit d’activitats el marcarà la duració del
programa; si no, cal plantejar-se reduir els objectius o augmentar la durada del
programa.

Un cop concretades totes les activitats, cal descriure-les elaborant, per a cadascuna,
un nom que la tituli i una petita descripció que resumeixi breument què es vol
aconseguir amb aquella activitat. En aquest sentit, resulta molt indicat triar noms
atractius per a les activitats i adaptar-les a les característiques de cada col·lectiu.

Exemple de planificació d’una activitat

La Júlia està molt enfadada amb un company i en una discussió, a l’hora de dinar, llença
un got a terra i es trenca.

Podríem establir que:

• Títol: Controlem l’ira.

• Breu descripció d’aquesta activitat: Aquesta activitat pretén posar en pràctica estratègies
d’autocontrol.

• Objectiu operatiu: Utilitzar la sobrecorrecció per al control de l’ira.

3.1.5 Temporalització de les activitats

És molt important plantejar-se ja des de l’inici quina serà la temporalització del
programa, és a dir, de quant de temps es disposarà per “resoldre” la necessitat de
l’usuari.

Això determinarà la durada total del programa i, per tant, el nombre d’activi-
tats màxim que es podran fer 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 que es faran amb el nombre de
sessions que es necessitaran fer per a cada activitat; així, 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 a 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.

Diferència entre activitat i sessió

Sou els responsables d’un grup de 10 usuaris que pertanyen al taller ocupacional que
dinamitzeu. 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, podem establir:



Promoció de l’autonomia personal 49 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social

• Títol: Arriba el Nadal!

• Breu descripció: Els usuaris hauran 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.

• Activitat: Taller de manualitats nadalenques.

• Sessions: farem un total de tres sessions:

– Sessió 1: en aquesta primera sessió treballarem amb materials plans (papers de diari,
cartrons, revistes...) i els proposarem que facin una postal de Nadal.

– Sessió 2: en aquesta sessió incrementarem la dificultat i treballarem amb materials
amb volum (suro, taps, càpsules de cafè, ampolles...) i els demanarem que elaborin
objectes de caire nadalenc per decorar la llar de les persones que ho comprin.

– Sessió 3: a l’última sessió incrementarem encara més la dificultat i els demanarem
que a partir del material que desitgin (pla o amb volum) elaborin un mòbil nadalenc per
penjar al sostre.

El nombre de sessions de cada activitat determina la periodicitat en què es
treballarà l’activitat en sí. Així, es poden fer sessions diàries, setmanals, dos cops
per setmana, quinzenals, mensuals...

En cas que una activitat només tingui prevista una sessió, parlem d’activitat
puntual. Ara bé, si entenem l’aprenentatge com un treball constant al llarg
del temps per a l’assoliment d’uns objectius, plantejar-se l’assoliment d’aquests
objectius en una única activitat d’una única sessió, no sembla lògic. Per això, en
la mesura del possible, evitarem les activitats d’una única sessió.

La durada de cada activitat és certament “elàstica” i varia, per exemple, en funció
de si és una activitat individual o grupal; dels coneixements previs dels usuaris i,
per tant, de la facilitat per aproximar-se als objectius operatius que ens plantegem;
del clima del grup; de la velocitat en què s’aprenen els continguts programats...
Això pot fer variar el nombre inicial de sessions que necessitem per fer aquella
activitat i, per tant, pot fer variar el nombre total i real d’activitats i de sessions
que podrem fer.

Diferència entre periodicitat i durada

Prenent com a referència el taller de manualitats nadalenques, podem determinar que:

• Durada total de l’activitat: 4,5 h en tres sessions.

• Durada total de cada sessió: 1 h i mitja.

• Periodicitat: setmanal, realitzant una sessió per setmana, els dimecres de 10 a 11.30 h.

Per aquest motiu, resulta molt útil elaborar un cronograma orientatiu i flexible
que ens permeti fer un càlcul inicial de la durada total del programa d’entrenament
a partir dels objectius que ens hem plantejat.

En la figura 3.2 presentem un cronograma d’exemple amb sis activitats que es
desenvolupen cadascuna d’elles en tres sessions, amb una periodicitat de tres cops
per setmana (dilluns, dimecres i divendres) i una durada de 50 minuts per sessió.



Promoció de l’autonomia personal 50 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social

Figura 3.2. Exemple de cronograma

Un cop iniciat el programa, la visió global del cronograma permet prendre
decisions tals com, si una activitat o sessió s’executa amb més durada de la
inicialment planificada, de quina altra activitat es pot escurçar alguna sessió per
compensar-ho globalment, sempre i quan els objectius operatius d’aquesta segona
activitat s’assoleixin de manera satisfactòria i més ràpidament, per exemple.
D’aquesta manera, es pot compensar la durada total del programa i ajustar-la
a l’establerta inicialment.

Si això no és possible, llavors cal ampliar la durada total del programa o anul·lar
alguna activitat. Per anul·lar activitats cal fer-ho sempre amb criteri, prioritzant i
eliminant la que tingui menys rellevància, entenent que totes en tenen. Cal, doncs,
prendre una bona decisió i argumentar-la coherentment i sempre fent prevaldre el
bé superior de l’usuari.

3.1.6 Recursos del programa

En l’elaboració del programa s’ha de tenir en compte quatre tipus de recursos:

1. Recursos materials: els materials que es necessitaran per dur a terme les
activitats del programa són molt variats i dependran de les característiques
pròpies del programa. Poden ser materials fungibles o no fungibles i estaran
relacionats amb les àrees d’afectació dels usuaris. Serà important preveure
amb antelació el material necessari, així com controlar que estarà disponible
i en bon estat per poder ser utilitzat.

2. Humans: en aquest grup incloem 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 seves
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. Espacials: fan referència als espais on es desenvoluparan les diferents
activitats i dependran també del programa establert i de l’àrea d’afectació.

4. Econòmics: incloem aquí totes les despeses monetàries que hem de preveu-
re per poder dur a terme el programa sense limitació.
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3.1.7 Avaluacions del programa

L’avaluació és una tasca contínua i constant al llarg de tot el programa d’entrena-
ment en habilitats d’autonomia personal i social, i 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 una avaluació dels participants (des de l’òptica
dels tècnics), una autoavaluació (des de la pròpia òptica dels participants) i una
avaluació de les activitats.

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
que se’ls han anat proposant. Per dur-la a terme es dissenyen fitxes que ens
serveixen de pauta i que incorporen els objectius operatius del programa i un
conjunt de 4 o 5 indicadors d’observació per a cadascun d’ells, 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). Finalment, pel que fa als 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
la concretaríem en els següents indicadors d’avaluació:

• 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.

– El mòbil elaborat mostra equilibri.

– És curós, net i polit en el treball manual que fa.

La graella d’avaluació i l’escala d’estimació seria la següent:
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Els nivells de concreció
s’expliquen en el punt

“Establiment d’objectius”
d’aquesta unitat.

Recordeu que els objectius tenen tres nivells de concreció i que la numeració dels
diferents nivells ha de ser correlativa. En aquest exemple hem considerat que l’objectiu
operatiu que analitzàvem era el primer del programa, per això l’hem numerat com a “1.1.1.”.

A banda de l’avaluació que puguem fer nosaltres de cadascun dels participants, és
recomanable donar l’oportunitat als participants per mostrar la seva opinió sobre el
seu procés d’aprenentatge; és el que s’anomena autoavaluació dels participants.

Aquesta eina ens 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 nostra percepció
objectiva (vegeu la figura 3.3).

Figura 3.3. Graella per a l’autoavaluació del participant

Finalment, per a l’avaluació de les activitats prendrem en consideració tots els
aspectes que donin viabilitat a l’aplicació de l’activitat en si. Així, podem tenir en
compte, entre d’altres, l’adequació dels següents punts (vegeu la figura 3.4):
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• Temporalització preestablerta

• Selecció de recursos: materials, espacials, humans, econòmics

• Planificació del desenvolupament

• Tècniques d’aplicació

En la següent figura s’il·lustra una proposta de pauta d’avaluació d’activitats.

Figura 3.4. Graella per a l’avaluació d’activitats

3.1.8 Avaluació final i resultats del programa

Una vegada ja hem aplicat el programa d’habilitats d’autonomia personal i social
és l’hora d’avaluar els resultats obtinguts per poder concloure si la valoració inicial
del programa i el diagnòstic de funcionalitat que vàrem determinar a l’inici per
aquell usuari han millorat o no. Així, amb tota la informació recopilada al llarg
de tot el procés elaborarem un informe final que inclourà:

1. Resum descriptiu del programa d’HAPS: farem referència al diagnòstic
de funcionalitat del qual partíem i dels objectius que volíem assolir.

2. Presentació dels resultats obtinguts: redactarem els resultats obtinguts
després de l’aplicació del programa, de manera objectiva i sense efectuar-
ne cap valoració.

3. Anàlisi de resultats: farem una 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 que fem per millorar o mantenir allò que hem
aconseguit. En cas que l’informe es dirigeixi a la família, en aquest apartat
també inclourem un fragment explicant la importància del treball conjunt i
coordinat entre la família i l’equip interdisciplinari que ha tractat l’usuari.
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4. Conclusions: per acabar, redactarem les nostres conclusions sobre els
resultats del programa tot ressaltant els seus punts forts i dèbils. Hi afegirem
també suggeriments o recomanacions de millora per a la realització de futurs
programes similars.

A nivell formal, en funció del receptor d’aquest informe optarem per una
redacció:

• 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.

En tot cas, 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.

3.2 El codi professional i ètic; l’autoavaluació del tècnic

El codi professional i la formació ètica són imprescindibles en la carrera pro-
fessional del tècnic en integració social (TIS), ja que els dos aspectes ajuden a
orientar la seva pràctica professional envers les competències socials, les normes,
els objectius i les responsabilitats socials.

L’ètica ajuda el tècnic a desenvolupar el seu saber professional i li fomenta una
sèrie de valors, actituds i comportaments. Per altra banda, li aporta competències i
tècniques cognitives a partir de l’adquisició de nous coneixements i de l’aplicació
d’aquests últims. A més, enriqueix a nivell social, ja que el capacita per
interaccionar amb altres col·lectius de persones i de professionals, i finalment li
desperta la part més afectivoemocional. Partint d’aquestes premisses, podem dir
que la professió del TIS s’ha de considerar des d’un punt de vista ètic, com una
professió d’ajuda, d’acompanyament i de respecte vers la persona usuària.

La tasca del TIS ha de complir una sèrie de competències (vegeu la taula 3.1) i
ha de partir d’una actitud col·laborativa, empàtica, responsable i respectuosa que
l’ajudi a relacionar-se no només amb altres professionals, sinó també amb usuaris
diversos. Com a professional, ha de partir d’un tracte igualitari sense cap mena de
discriminació per raó de sexe, edat, religió, ideologia, ètnia, idioma o qualsevol
altra diferència.
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Taula 3.1. Capacitats d’un TIS segons el codi professional i ètic

Saber Saber fer Saber estar

Pensament crític i autocrític Confidencialitat Respecte i confiança vers els
usuaris, el treball i la resta de
professionals

Coneixement de la realitat social
dels propis usuaris

Bon comunicador Compromís amb els drets humans

Tolerància i respecte Escolta activa Honestedat i sinceritat

Participació en la presa de
decisions

Treball en equip Responsabilitat i col·laboració
professional

Actitud constructiva per resoldre
problemes

El codi deontològic professional es relaciona amb els principis i regles ètiques
que s’encarreguen de regular una activitat professional. Així, el TIS 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.

• 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, si ho creu oportú.

• Principi de professionalitat: demostrar la seva competència professional,
la seva capacitació, la seva qualificació de cara a les tasques que porta a
terme, així com la seva capacitat d’autocontrol i de reflexió sobre la seva
praxis professional.

• Principi d’autonomia professional: donar resposta socioeducativa a les
necessitats dels usuaris a nivell biopsicosocial.

• Principi de confidencialitat: salvaguardar el secret professional en relació
a aquelles informacions relacionades amb els usuaris, sobretot aquelles que
es comparteixin amb altres professionals que també hi intervinguin.

• Principi de solidaritat professional: mantenir una actitud activa i cons-
tructiva envers la resta de professionals que col·laboren activament amb ell
i amb els seus usuaris.

La deontologia professional conclou que corre a càrrec de cada professional
el ser conscient de la importància i delicadesa de la seva feina. És per això
que és de rellevant importància que el TIS desenvolupi una actuació coherent
i de respecte vers els principis citats anteriorment.

Per tal d’assegurar aquestes premisses, el tècnic, en acabar el programa d’entre-
nament, ha d’autoavaluar-se. Així, pot constatar que ha fet tot allò que calia fer

La deontologia és la branca
de l’ètica que versa sobre
els deures i les obligacions.
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i que ho ha fet de la millor manera possible, respectant en tot moment el codi
professional i ètic.

L’autoavaluació consisteix a qüestionar-se el propi paper com a professionals vers
les competències i els principis que acabem d’analitzar i que s’atribueixen al
TIS, per tal de mantenir les actuacions productives i reconduir les actuacions
menys productives o negatives. Per fer-ho és molt recomanable ajudar-se d’un
qüestionari d’autoavaluació. La figura 3.5 il·lustra una proposta de pauta.

Figura 3.5. Graella d’autoavaluació del professional

3.3 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. Així, el tècnic
en integració social (TIS) 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’atenció a persones en situació de dependència.

• 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 TIS són:
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• Aportar coneixement teòric, organitzatiu i metodològic a la seva tasca
professional.

• Analitzar i interpretar la informació conjuntament amb la resta de professi-
onals.

• Ajudar els usuaris 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 professio-
nals dins de l’àmbit d’actuació professional. En la majoria de les ocasions seran
els mateixos centres o institucions les que pactaran les tasques i les funcions; en
altres casos, anirà a càrrec de les administracions públiques.

Depenent del servei on el tècnic es trobi immers, aquest i la resta de professionals
que formen l’equip interdisciplinari hauran d’assumir una sèrie de responsabi-
litats comunes que garanteixin la correcta atenció en relació als usuaris. Les
principals funcions de la majoria dels equips interdisciplinaris són:

• Enregistrar 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.

En el marc de l’equip interdisciplinari, el tècnic en integració social desenvolupa
una sèrie de tasques concretes dins de les residències, fundacions o associacions
en les quals desenvolupa la seva funció laboral. Les tasques del TIS són, entre
d’altres:

• Entrenar l’usuari en l’adquisició d’habilitats d’autonomia personal i social.

• Dirigir les activitats de prevenció de pèrdua de mobilitat, supervisant-les
constantment.

• Aplicar el programa atenent les normes de seguretat establertes del centre
de treball.

• Estimular la comunicació dels usuaris donant-los suport en tot el necessari
per possibilitar un nivell de comprensió adequat dels missatges emesos.

• Afavorir les relacions socials dels usuaris.

• Aplicar les tècniques i els procediments d’avaluació, valorant-ne els resul-
tats obtinguts en el desenvolupament de les habilitats d’autonomia personal
i social del cas assignat.
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Qualsevol integrador social que es vulgui dedicar a la promoció de l’autonomia
personal i social ha de comptar amb unes bones habilitats -comunicatives (oral
i escrita), interpersonals, administratives i organitzatives- i capacitats -escolta
activa, relació constructiva amb els usuaris, resolució de problemes, treball en
equip- per poder acomplir amb satisfacció tots els reptes que la seva feina li
exigeixi.

3.4 Coordinació amb la família

Els tècnics responsables de l’usuari han de tenir en compte que la família és el
primer i principal nucli socialitzador de referència per a ells; per tant, la família
ha de ser considerada com a part fonamental dins del procés de planificació i
execució del programa d’habilitats d’autonomia personal i social (HAPS). En tot
moment, s’ha de prioritzar l’estada de l’usuari al seu domicili amb la seva família
front qualsevol altra alternativa externa, com pot ser un centre residencial o similar.

És per això que és de vital importància que la família estigui al corrent del
programa que es portarà a terme amb l’usuari per tal que pugui proporcionar
ajuda als diversos professionals perfeccionant i consolidant les HAPS que s’estan
entrenant, tot potenciant-les també dins del context més familiar.

S’ha de tenir en compte que un programa d’HAPS és sempre més eficaç i reeixit
si compta amb la participació dels familiars directes dels usuaris. És per això que
és de vital importància informar les famílies del contingut del programa i fer-
les partícips. Per fer-ho, els podem convocar un dia a una reunió i explicar-los
detalladament el programa, tot incidint en els següents aspectes:

• Els objectius a assolir.

• El nombre de sessions necessàries per aconseguir aquests objectius.

• La durada màxima recomanada per a cada sessió.

• La freqüència de comunicació amb la família i el mètode utilitzat.
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Introducció

La vida de les persones que presenten diversitat funcional, discapacitat o depen-
dència i que, per tant, no es poden valdre per si mateixes a l’hora de desenvolupar
les activitats de la vida diària (AVD) significa que l’atenció a les seves necessitats
s’haurà de regular des d’un programa d’entrenament de les activitats mateixes.
Es tractarà que, com a professionals, ens encarreguem de satisfer les seves
necessitats bàsiques d’alimentació, d’higiene i de descans, tot fomentant els
principis d’autodeterminació.

Les AVD comprenen totes aquelles activitats de la vida quotidiana que tenen un
valor i un significat concret per a un usuari. L’estudi d’aquestes s’estructura en
un únic apartat, on es categoritzen i es donen les directrius d’elaboració dels
programes d’intervenció que permetin la integració social d’aquestes persones.
És per això que, dins del mòdul dedicat a la promoció de l’autonomia personal,
concretament en la unitat “Intervenció en les activitats de la vida diària”, tractarem
sobre la manera d’organitzar la vida de les diverses persones que presenten depen-
dència per afavorir-los l’autonomia respecte de les seves necessitats bàsiques.

En el primer apartat, “Activitats de la vida diària”, analitzarem quines tècniques
o ajudes tècniques hem d’utilitzar per tal que els nostres usuaris siguin autònoms
a l’hora de desenvolupar les diverses AVD, partint d’experiències enriquidores,
que aportin a l’usuari la seguretat, la confiança i el coneixement de si mateix i de
l’entorn físic i social que l’envolta.

En el segon apartat, “Intervenció en les activitats de la vida diària”, veurem
i analitzarem les diverses activitats de la vida diària en què incidirem més
profundament en els nostres usuaris. Estudiarem les tècniques i aprendrem
a realitzar programes d’entrenament de les AVD més habituals i els tipus de
programa que es posen en pràctica. Aquests ens ajudaran a concretar els suports
necessaris i les ajudes tècniques que hem de gestionar amb els nostres usuaris
per ajudar-los a aconseguir la seva independència i autonomia, així com tots els
processos que cal seguir davant determinades situacions de la vida quotidiana.
També mostrarem un exemple pràctic d’una programa d’entrenament en AVD.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Elabora programes d’entrenament d’activitats de la vida diària, seleccionant les
tècniques pròpies de la intervenció.

• Identifica les fases d’un programa d’entrenament d’activitats de la vida
diària.

• Determina els elements d’un programa d’entrenament d’activitats de la vida
diària.

• Valora l’estat de les persones usuàries per tal de determinar els objectius del
programa d’activitats de la vida diària.

• Identifica estratègies, tècniques i mètodes d’intervenció en l’entrenament
d’activitats de la vida diària.

• Selecciona estratègies, tècniques i mètodes d’intervenció en l’entrenament
d’activitats de la vida diària.

• Seqüencia les actuacions dirigides a l’aprenentatge i al manteniment d’hà-
bits d’activitats de la vida diària.

• Determina els recursos del programa d’entrenament d’activitats de la vida
diària.

• Dissenya les adaptacions necessàries en el programa d’intervenció d’activi-
tats de la vida diària per atendre les necessitats individuals de les persones.

• Descriu les pautes d’actuació i col·laboració amb l’equip interdisciplinari i
la família.

• Argumenta la importància de les activitats de la vida diària de les persones.

• S’anticipa als esdeveniments que puguin sorgir en la intervenció de les
activitats de la vida diària.

• Roman informat sobre les noves tendències i innovacions referides a la
intervenció en l’entrenament d’activitats de la vida diària.

2. Organitza activitats de la vida diària descrivint les fases del procés de promoció
de l’autonomia.

• Valora l’estat de les persones per determinar els objectius de les activitats
de promoció de l’autonomia per fer les activitats de la vida diària.

• Defineix diferents situacions d’ensenyament-aprenentatge de promoció de
l’autonomia en les activitats de la vida diària.
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• Selecciona les tècniques per tal d’afavorir l’autonomia en les activitats de
la vida diària.

• Selecciona els mitjans i els ajuts tècnics per tal d’afavorir l’autonomia de la
persona en la realització de les activitats de la vida diària.

• Seqüencia activitats de promoció de l’autonomia en les activitats de la vida
diària.

• Selecciona les activitats d’assistència sanitària.

• Estableix les adaptacions dels ajuts tècnics en funció de les característiques
de la persona.

• Estableix mesures de prevenció i seguretat seguint la normativa legal vigent
pel que fa a l’usuari i al mateix professional.

• Valora la necessitat d’establir estratègies de col·laboració amb la família.

• Valora l’opinió de l’usuari sense jutjar ni valorar la persona.

• Assumeix el punt de vista dels usuaris.

3. Desenvolupa activitats d’entrenament d’activitats de la vida diària seleccionant-
les en funció de les característiques que presenten.

• Du a terme les activitats per al manteniment i la millora de l’autonomia en
activitats de la vida diària.

• Adapta les activitats a les necessitats de les persones usuàries.

• Utilitza els mitjans i els ajuts tècnics establerts en el programa d’intervenció
en activitats de la vida diària.

• Utilitza materials amb iniciativa i creativitat.

• Assessora la persona usuària sobre els serveis i recursos comunitaris per a
les activitats de la vida diària i sobre com utilitzar-los.

• Aplica protocols d’actuació en activitats de la vida diària davant de situaci-
ons de crisi en les persones.

• Adopta mesures de prevenció i seguretat en la realització d’activitats de la
vida diària.

• Resol de manera eficient les contingències sorgides en la intervenció en les
activitats de la vida diària.

• Es comunica de manera efectiva per coordinar operacions entre diversos
membres de l’equip.

4. Du a terme activitats de seguiment del procés de promoció de l’autonomia en
les activitats de la vida diària justificant la selecció de les estratègies, les tècniques
i els instruments d’avaluació.
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• Selecciona criteris i indicadors per a l’avaluació del programa d’entrena-
ment en les activitats de la vida diària.

• Elabora instruments d’avaluació per al programa d’entrenament en les
activitats de la vida diària.

• Registra les dades de suport establertes en el programa d’intervenció en les
activitats de la vida diària.

• Elabora els informes sobre el desenvolupament del programa d’activitats de
la vida diària.

• Transmet els resultats de l’avaluació a les persones implicades.

• Respon de manera eficaç a les contingències sorgides en la intervenció.

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

• Argumenta la importància del seguiment de la intervenció per millorar-la.

• Actua respectant la intimitat de l’usuari i la seva pròpia autodeterminació.





Promoció de l’autonomia personal 11 Intervenció en les activitats de la vida diària

1. Activitats de la vida diària

El tècnic en Integració Social (TIS) haurà de ser capaç d’identificar i definir els
nivells d’autonomia personal i socials que presenten els usuaris als quals dediqui
la seva atenció, i és per això que serà de vital importància que conegui els protocols
d’actuació necessaris per tal de fomentar en els seus usuaris un nivell d’autonomia
major.

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
autonomia a l’hora de realitzar les ABVD afectarà en gran mesura l’estat del
benestar integral dels nostres usuaris, no només de manera particular, sinó també
de manera general a les persones que l’envolten.

Les ABVD són totes aquelles tasques que realitzem de manera rutinària o a
diari, donant-nos 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; ens referim a:

• Menjar

• Vestir-se

• Higiene corporal

• Utilització del WC

• Control d’esfínters

• Desplaçaments dins la llar

Tot i així, també hem de tenir en compte les activitats de caire més instrumental;
així, 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
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• Anar al metge

• Comprar béns necessaris

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 que
necessitem per viure de manera més autònoma dins del nostre context farien
referència a les activitats instrumentals de la vida diària (AIVD).

El tècnic en Integració Social haurà de conèixer i aplicar els protocols adients per
assegurar la màxima autonomia de tots els usuaris. Per fer-ho, s’encarregarà de
realitzar una sèrie de valoracions per tal de poder comprovar el nivell d’assoliment
tant de les AVBD com de les AIVD. Així doncs, és de vital importància que es
coneguin les escales de valoració que s’empren en cadascun dels casos; trobareu
les correspondències a la taula 1.1. Les escales de valoració són les següents:

Taula 1.1. Escales de valoració de les AVD

Aspecte a valorar Escala de valoració

ABVD Escala de Barthel

Escala de Katz

Escala d’incapacitat de la Creu Roja

AIVD Escala de Lawton i Brody

Marxa i l’equilibri Escala de Tinetti

Àrea mental i afectiva Escala de depressió de Yesavage

Estat mental Miniexamen cognitiu de Lobo

Rehabilitació Escala de Kenny

• Escala de Barthel: analitza 10 apartats, amb 8 grups d’activitats (alimen-
tació, ús del lavabo, vestir-se, higiene personal, utilització del WC, transfe-
rències 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, on es considerarà que la persona és independent; en
canvi, si es marca 0 es considera que té gran dependència.

• Escala de Lawton i Brody: és una escala que ens ajudarà a completar
la informació que obtinguem de l’escala de Barthel. S’agrupa en vuit
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 cinc apartats, i 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.

• Escala de Katz: s’engloba en sis apartats, en què destaquen cinc grups
d’activitats (el bany, la vestimenta, la utilització del WC, les transferències
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i l’alimentació). S’avalua en vuit nivells des de la lletra A (mínima
independència) fins la lletra G (màxima dependència).

• Escala d’incapacitat de la Creu Roja: recull de manera global dos
grups d’activitats (la marxa i els actes de la vida diària), analitzant 0
(independència) i 5 (màxima dependència).

• Escala de Tinetti: escala centrada en la valoració de la marxa i l’equilibri
dels usuaris. Es tracta d’una escala indicada per analitzar el risc de caigudes
de les persones de la tercera edat. L’escala es compon de dos apartats:
primerament, l’examinador avaluarà en la persona de la tercera edat l’e-
quilibri tenint en compte els següents ítems (equilibri assegut, equilibri en
el moment d’aixecar-se, equilibri en bipedestació, com s’aixeca, intents a
l’hora d’aixecar-se, empenta i gir de 360º); en segon terme, s’analitzarà la
marxa del mateix, tenint en compte el començament de la marxa, la longitud
i el desplaçament, simetria, continuïtat de les passes, trajectòria, moviment
del tronc i postura durant la marxa. El resultat s’avalua de la següent manera:
a més puntuació, millor funcionament tant de la marxa com de l’equilibri.
La màxima puntuació en la marxa és de 12, i la de l’equilibri és de 16.

• Escala de depressió de Yesavage: es tracta d’una escala que avalua la
depressió en persones majors de 65 anys. Hi ha dos tipus de qüestionaris:
per una banda, trobem el qüestionari curt, que està format per cinc ítems.
Cada resposta errònia que es doni dins del qüestionari puntuarà amb un
punt; si el nombre de respostes errònies és igual o superior a 2, direm que
la persona pateix de depressió. L’altra opció és aplicar el qüestionari llarg,
compost per 15 ítems. Igual que passa amb el qüestionari curt, cada resposta
errònia es puntua amb un 1. Si la persona obté entre cinc o més punts, direm
que pateix de depressió.

• Miniexamen cognitiu de Lobo: també conegut com a MEC de Lobo,
és la versió adaptada i més utilitzada a Espanya. El test original prové
de Mini-Mental State Examination de Folstein. Aquest test s’utilitza per
avaluar els graus de demències, sobretot l’evolució de l’Alzheimer. Igual
que passa amb el de Yesavage, en trobem dues versions, una més curta i
una altra de més llarga. Aquesta escala s’encarrega d’avaluar cinc àrees
cognitives: l’orientació, l’observació, la concentració i el càlcul, la memòria
i el llenguatge.

• Escala de Kenny: s’agrupa en sis grups que analitzen 17 activitats, vuit fan
referència a la mobilitat (transferències del cos mentre està al llit, assegut,
està dempeus, camina...) i nou d’autocura (vestir-se, calçar-se, rentar-
se...). Cada grup s’avalua de 0 a 4 segons el nivell de dificultat, sent 0
independència i 24 màxima dependència.
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1.1 Procés general d’adquisició de les AVD

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència, coneguda com a Llei de la
dependència, estableix el dret a la promoció de l’autonomia personal a favor de
totes aquelles persones que, en trobar-se en situació de vulnerabilitat, necessiten
de suports per tal de poder desenvolupar les activitats de la vida diària i així poder
obtenir una major autonomia personal.

En 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 els usuaris a preparar-se davant la vida implica proporcionar-los
tècniques, eines i elements bàsics i necessaris per aconseguir la seva plena
autonomia i independència dins del context social en el qual es troben
immersos.

1.1.1 Fites evolutives i conquestes pendents

Si analitzem evolutivament la trajectòria per al foment de l’autonomia personal i
social de les persones amb discapacitat i dependència al nostre país, haurem de
partir en primera instància de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social
dels minusvàlids (LISMI).

La LISMI va ser una llei aprovada per unanimitat al Parlament espanyol i es va
caracteritzar per abordar totes les problemàtiques socials de les persones amb
discapacitat a nivell de salut, de rehabilitació, d’educació, de treball, de serveis
socials i de barreres arquitectòniques, entre moltes altres. Aquesta llei es va
caracteritzar per introduir els cinc grans principis d’igualtat, de no-discriminació,
d’integració social, de normalització i de participació d’aquests col·lectius dins
de la nostra societat, sobretot gràcies a la constància i a l’esforç constant que va
desenvolupar el col·lectiu de persones amb discapacitat.

Gràcies a la LISMI i a les diverses reivindicacions dels col·lectius de discapacitats,
al desembre de l’any 2003 es va promulgar una nova llei que renaixeria dels
fonaments de la LISMI; es tracta de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats, de no-discriminació i d’accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat (LIONDAU), la qual va establir i definir termes com vida indepen-
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dent, normalització, accessibilitat universal, disseny per a tots/es, transversalitat,
igualtat d’oportunitats...

Així, la LIONDAU va donar la possibilitat de canviar molts plantejament sobre
la prestació i els serveis que es donaven fins a l’actualitat a aquests col·lectius.
Posteriorment, a nivell estatal es va aprovar la LAPAD, que no tan sols es va
caracteritzar per definir les situacions de dependència, sinó que va ser la fundadora
el concepte d’autodeterminació.

El 13 de desembre de 2006, la Convenció sobre els drets de les persones amb
discapacitat de les Nacions Unides va establir un canvi en la percepció social
del terme “discapacitat” prioritzant l’oportunitat d’aquests col·lectius a viure la
seva vida amb el màxim d’autònoma possible. A partir d’aquesta convenció
es va començar a treballar sobre l’eliminació de les barreres en la participació
i l’exercici dels seus drets i es va lluitar per garantir la promoció de la seva
independència a nivell físic, mental, social i professional.

Actualment, i tot estar desenvolupada la Llei de dependència al nostre país,
ens trobem que els col·lectius amb discapacitat o grans dependències encara
presenten dificultats a l’hora d’escollir la seva pròpia manera de viure, sobretot
si el que es pretén és continuar vivint al mateix domicili, ja que aquest últim
necessitarà d’una sèrie de suports personals i tècnics necessaris, als quals molts
dels nostres usuaris no podran accedir per manca de recursos econòmics i socials.

1.2 Autonomia i vida independent

De la Llei 51/2003, de 2 de desembre d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i
accessibilitat universal (LIONDAU), així com de la Llei 39/2006, de 14 de Desem-
bre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència (coneguda
com a Llei de la dependència), es desprenen els drets de qualsevol persona amb
discapacitat o dependència a gaudir d’una vida independent i autònoma.

Entenem per vida independent la situació en la qual la persona amb discapacitat
o dependència exerceix el seu poder d’autodeterminació sobre la seva pròpia
existència, tot participant activament en les activitats desenvolupades dins de la
seva comunitat, exercint el seu dret lliure a decidir el que volen o no volen fer en
el seu dia a dia i promovent d’aquesta manera una igualtat d’oportunitats en tots
els sentits i promovent la no-discriminació.

La igualtat d’oportunitats és un dret reconegut tant en la Declaració Universal
de Drets Humans com en la Constitució espanyola. Tots som iguals davant la llei
sense que hi pugui haver cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió,
opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
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La Llei d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal
(LIONDAU) disposa les garanties per fer efectiu el dret a la igualtat
d’oportunitats de les persones amb discapacitat. Amb aquesta finalitat,
la llei requereix el desenvolupament de mesures contra la discriminació,
mesures d’acció positiva i mesures sobre accessibilitat. Aquesta és la
premissa amb la qual hem de ser capaços d’identificar possibles situacions
de discriminació o desavantatge: tenim el dret de queixar-nos i denunciar
aquestes situacions.

La filosofia de la vida independent es caracteritza per set principis fonamentals,
als quals qualsevol persona que pateixi discapacitat o dependència hauria de tenir
accés. Els principis bàsics de la vida independent són els següents:

• Drets humans i civils

• Autodeterminació

• Ajut i suport mutu

• Emancipació

• Integració a la comunitat

• Responsabilitat sobre la pròpia vida i accions

• Drets a assumir riscos

1.2.1 Vida quotidiana

Els usuaris amb dependència o discapacitat necessitaran disposar d’una sèrie
de mitjans humans, tecnològics i econòmics que els ajudin a l’hora de poder-se
desenvolupar en les activitats bàsiques de la vida diaria (ABVD), tot augmentant
els nivells de confort i de comoditat, no tan sols dels mateixos usuaris sinó també
dels seus familiars.

L’articulació de la Llei de dependència i la seva execució a Catalunya es va abordar
a partir de la creació del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència
(SAAD), un organisme que s’encarrega de coordinar i regular tots els serveis
d’atenció, amb la col·laboració amb les administracions públiques de l’Estat.

Tenint en compte que el correcte desplegament de la Llei de dependència és
competència de les diferents comunitats autònomes espanyoles, per donar resposta
a aquesta llei, el 2007 a Catalunya es va crear el Sistema Català d’Autonomia
i Atenció a la Dependència (SCAAD), un sistema caracteritzat per un catàleg
de serveis i prestacions destinades a tots aquells col·lectius més vulnerables i
que es trobin en situació de dependència. Per poder-hi accedir, als usuaris se’ls
subministrarà un Pla individualitzat d’atenció (PIA), el qual establirà els serveis
i les prestacions als quals es poden dirigir els usuaris, així com els terminis i la
intensitat.
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L’objectiu fonamental tant del SAAD com del SCAAD es la prevenció de
discapacitats i situacions de dependència a partir de l’aplicació d’accions de
caràcter social i sanitari.

Els suport necessaris per promoure l’autonomia personal i social tant dels nostres
usuaris com dels familiars es classifiquen en quatre grups; són els següents:

1. Suports humans; concretats en:

• El Servei d’Assistència Personal (SAP), que és un servei de suport a
les persones discapacitades que necessiten d’una tercera persona per
realitzar totes les ABVD, permetent-los gaudir d’un nivell d’autono-
mia i d’autodeterminació dins del seu projecte de vida. Aquest servei
es caracteritza perquè és la mateixa persona discapacitada qui decideix
quan, com i en quines ABVD farà ús d’aquest suport, així com la
decisió d’escollir al seu propi assistent personal. Es tracta d’un servei
vinculat a persones amb discapacitat física, en què l’assistent personal
donarà suport a la higiene personal, l’alimentació, les relacions socials,
la família, l’educació, la formació, el treball, la participació ciutadana
i el lleure, entre moltes altres.

2. Assistència a l’habitatge; concretada en:

• El Servei d’Ajuda al Domicili (SAD), que se centra a oferir una
atenció a les necessitats de la llar i a les atencions personals dels
diferents usuaris. Són serveis que es concedeixen per part dels serveis
socials o dels ajuntaments, tot i que també trobem empreses privades
que ho gestionen. Tenen com a objectiu proporcionar suports humans
com el tècnic de dependència dins del domicili, el qual realitzarà les
tasques d’aixecar, allitar, portar a terme la higiene personal, ajudar en
la neteja de la llar i preparar els diferents àpats.

• Teleassistència, dissenyat per mantenir les persones de la tercera
edat i/o les persones amb alguna mena de discapacitat dins del seu
entorn habitual, tot promovent la seva autonomia personal i social. És
un servei que possibilita la comunicació entre l’usuari i els diversos
professionals per mitjà d’un comunicador que es troba situat dins de
la llar de la persona.

3. Atenció d’adults; concretat en:

• Els centres ocupacionals, que són un servei que intenta promoure la
integració social i el desenvolupament personal dels usuaris, afavorint
l’aprenentatge d’habilitats i el coneixement que en permetin la integra-
ció laboral. S’adrecen a persones majors de 18 anys amb discapacitat
intel·lectual.

• Els centres especials de suport, que són empreses que tenen com a
finalitat assegurar una feina remunerada i prestar els serveis d’ajusta-
ment personal i social a persones amb discapacitat.
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• El treball amb suport, que permet la inclusió d’una persona que
presenta discapacitat dins d’un entorn ordinari laboral amb el suport
d’un mediador laboral que l’orienta en la realització de les tasques.

4. Assistència; concretada en:

• Els centres de dia i/o de nit, que s’encarreguen d’acollir persones
en situació de dependència durant el dia i/o la nit, tot proporcionant-
los atencions personals, assistència mèdica, rehabilitació, manutenció
i activitats físiques i d’oci, entre d’altres. Els centres de dia són
l’alternativa a les residències de curta o llarga estada, on generalment
les places són reduïdes o en alguns casos hi ha llistes d’espera molt
llargues.

• Residències, on de manera temporal o permanent s’hi s’allotgen perso-
nes dependents que requereixen algun tipus d’ajuda constant. Aquests
centres passen a ser una alternativa a la llar familiar quan conflueixen
una sèrie de circumstàncies que desaconsellen la permanència en el
domicili.

1.2.2 L’autocura

Cuidar és una activitat feixuga, que necessita de suports tècnics i humans, però
cuidar també és un acte d’amor que requereix temps i una actitud positiva. Quan
parlem d’autocura ens referim a totes aquelles tasques que realitza l’usuari o el
cuidador/a d’aquest per mantenir-se, per curar-se a si mateix, tot corregint les
seves patologies en general i buscant establir la seva salut integral. Es tracta, doncs,
de destreses apreses al llarg de la vida, utilitzades de manera lliure amb l’objectiu
d’enfortir o restablir la salut i prevenir així les possibles malalties.

Per tant, l’autocura se centra en la recerca d’un benestar físic, emocional i social
digne. El fet d’ajudar els nostres usuaris a augmentar la seva autocura fa que a
la vegada els ajudem a augmentar la seva autoestima. Entre les pràctiques més
habituals per a l’autocura hi destaquen:

• L’alimentació adequada a les necessitats.

• Les mesures higièniques.

• Les habilitats socials per mantenir i saber gestionar correctament l’estrès.

• Les habilitats socials per mantenir, generar i establir relacions socials.

• Les habilitats socials per gestionar i resoldre els conflictes socials i interper-
sonals.

• El desenvolupament d’activitats de caire més físic.

• Les habilitats per controlar i reduir el consum de medicaments.
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Desenvolupar correctament una autocura ajudarà els nostres usuaris a gaudir dels
següents beneficis:

• Trobar-se en millor disposició física i mental.

• Tenir major fortalesa i capacitat per enfrontar-se als problemes del seu dia
a dia.

• Augmentar el nivell d’esforç físic i mental davant d’algunes tasques quoti-
dianes.

• Tenir major control de la seva vida.

• Mantenir un bon estat de benestar social.

L’autocura és la manera que tenim de cuidar-nos a nosaltres mateixos. Però
ens podem trobar amb usuaris que es vegin incapaços de portar a terme una
autocura per ells mateixos, la qual cosa els produeix una certa negació, ràbia
o fins i tot frustració.

1.2.3 Intervenció en entorns quotidians

El tècnic en Integració Social (TIS) haurà de ser capaç de reconèixer i valorar
la manera més apropiada de realitzar l’acompanyament i el recolzament dels
seus usuaris en les activitats de la vida diària. Per fer-ho, se centrarà a tenir
en compte totes les característiques individuals i familiars, així com els seus
propis interessos personals. No treballarà sol, sinó que se centrarà a desenvolupar
la seva tasca professional sota la supervisió d’un equip interprofessional en què es
pactaran les actuacions més adients per donar resposta de manera generalitzada a
les necessitats individuals i particulars de cadascun dels usuaris.

El TIS tindrà en compte les següents actuacions per tal de poder portar a terme
la seva tasca en relació amb les AVD:

1. S’encarregarà d’avaluar i de determinar els gustos, les preferències i les
inquietuds tant dels seus usuaris com de les famílies d’aquests. Per fer-ho,
farà una observació directa de l’usuari des d’un punt de vista integral.

2. Dissenyarà un programa adaptat a les necessitats i característiques individu-
als dels usuaris, de tal manera que haurà d’estar informat sobre la seva rutina
diària, hàbits, caràcter, relacions socials, nivell de dependència, capacitat
d’autocura...

3. Emprarà 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. Serà 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. Es recolzarà 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. S’encarregarà de fer partícips els familiars a l’hora de motivar i de realitzar
les ABVD.

Per tal de garantir l’èxit en el desenvolupament de les AVD, els tècnics i els
cuidadors hauran de posar en pràctica les següents consignes:

• Serà de vital importància dissenyar una bona organització de les tasques
que es pretén ensenyar, millorar o consolidar. Serà necessari pensar què
s’ha de fer en cadascuna de les tasques, tot establint uns horaris fixos per
realitzar-les.

• És molt important implicar la família en la gestió i el desenvolupament de
les AVD dels nostres usuaris; no es tracta de responsabilitzar de tota la tasca
el cuidador, sinó que la família tindrà un pes important en la realització
d’aquestes.

• Fomentar un bon diàleg i desenvolupar afecte ajudarà a respondre millor de
cara als possibles problemes que puguin sorgir.

• Estar ben informats de la discapacitat o patologia, saber quins són els
símptomes més habituals i com tenir-ne cura ens ajudarà a adaptar-nos a
cada canvi que realitzi el nostre usuari sense angoixar-nos nosaltres ni el
mateix usuari.

1.2.4 Codi professional i ètica de la intervenció

L’ètica del professional d’integració social es fonamenta en la relació que
establirà amb el seu usuari, així com amb les seves emocions. Quan intervenim
amb els nostres usuaris en les AVD ho fem:

• Respectant la seva autonomia.

• Respectant el seu nivell d’autodeterminació.

• Millorant els processos de comunicació.

L’equip interdisciplinari haurà de fer les següents actuacions:

• Analitzar i comprovar les condicions de seguretat i d’accessibilitat dels
diferents suports d’ajuda tècnica.

• Tenir en compte les característiques i els interessos dels usuaris en la
realització de les ABVD.
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• Comunicar a l’equip interdisciplinari qualsevol mena d’incidència tant en
els suports tècnics com en els humans.

Quan ens plantegem com a professionals l’atenció d’una persona en situació de
dependència, haurem de tenir en compte les següents premisses:

• Adequar la nostra intervenció professional a les tasques de la vida quotidiana
del nostre usuari.

• Fomentar les relacions socials i la interacció amb altres familiars, amics o
usuaris.

Per poder portar a terme uns bons programes d’intervenció en les AVD
serà necessari que l’equip interdisciplinari generi un bon clima de
comunicació entre el cuidador o cuidadors i l’usuari o usuaris, promovent
una comunicació efectiva, reduint els nivells d’estrès i d’angoixa i afavorint
la resolució de conflictes.

1.3 La salut del professional cuidador

Avui en dia, cuidar persones amb dependència i/o discapacitat es considera una de
les activitats que més estrès pot generar, tant en l’usuari, en la família d’aquest i
en el mateix professional, pel nivell d’exigència psicològic en el qual ens trobem
immersos. Moltes vegades, els professionals cuidadors s’obliden de realitzar
altres activitats que els ajudin a recuperar-se del cansament físic i emocional que
comporta la seva feina diària.

Actualment ens trobem que una gran majoria dels professionals que treballen en
residències, pisos tutelats i centres de dia, entre d’altres, presenten afectacions a
nivell físic, psicològic i social (vegeu la taula 1.2).

Taula 1.2. Afectacions del professional cuidador

Àrea d’afectació Tipus d’afectació

Nivell físic Gran fatiga física, trastorns físics vinculats amb la fatiga, molèsties i tensions
musculars, problemes respiratoris, alteracions del sistema immunològic, mal de cap,
trastorns cardiovasculars.

Nivell psicològic Pensaments negatius i distorsionadors, aparició de la síndrome d’esgotament
professional o burn out (‘estar cremat/da’).

Nivell social Baixa participació en activitats socials, laborals, culturals i d’oci moltes vegades
vinculades amb la fatiga; mal humor i conflictes amb els companys; mala realització
de la feina; postures poc ergonòmiques a l’hora de realitzar les mobilitzacions o les
transferències.
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Ergonomia

És la disciplina que s’encarrega
d’ajustar les condicions de les

tasques diàries de les persones,
així com del seu entorn, per

promoure entorns més
saludables a nivell d’higiene

corporal.

Psicosociologia

És la disciplina que s’encarrega
d’estudiar la influència dels

factors psicosocials en el treball
diari dels diversos professionals.

1.3.1 Com millorar les dificultats físiques i emocionals del cuidador

Tots necessitem dormir per recuperar-nos de l’activitat diària desenvolupada. El
fet de no descansar correctament ens pot provocar, entre d’altres:

• Falta d’atenció.

• Irritabilitat.

• Augment de la tensió emocional.

• Adormir-nos mentre portem a terme la nostra tasca.

Per poder evitar tots aquests problemes es recomana a tots els/les cuidadors/es
seguir les següents premisses:

1. Planificar amb suficient antelació totes les activitats que portarem a terme
amb els nostres usuaris.

2. Dedicar algunes estones del dia a descansar.

3. Realitzar les transferències i les mobilitzacions partint dels principis del
treball ergonòmic del nostre cos.

4. Realitzar exercici amb regularitat o caminar ajudarà a reduir els nivells de
tensió i d’ansietat.

5. Mantenir un dieta equilibrada i hidratar-nos bé.

6. Relaxar-nos i respirar correctament.

7. Mantenir contacte amb els nostres amics i familiars i realitzar diverses
activitats que fomentin i estimulin la interacció social.

1.3.2 Aplicació de tècniques de prevenció de riscos laborals

Els principals riscos que es poden trobar els integradors socials i tots aquells
cuidadors que es facin càrrec de persones amb dependència o discapacitat els
podem englobar en:

• L’estrès, que pot provocar problemes de memòria, alteracions de l’ànim,
nerviosisme i falta de concentració.

• La síndrome d’esgotament professional, col·loquialment, síndrome de
burn out o d’estar cremat, que es desenvolupa quan hi ha una resposta
prolongada de l’estrès en l’organisme.
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• Els problemes físics vinculats amb les males postures no ergonòmiques
a l’hora de realitzar les transferències i les mobilitzacions amb els usuaris.
Aquests problemes físics apareixen perquè els cuidadors solen desenvolupar
molta fatiga, tensions musculars i certs dolors lumbars, cervicals i abdomi-
nals.

• L’ansietat, que és un sistema desenvolupat pel nostre organisme per alertar-
nos dels perills als quals ens trobem sotmesos. En proporcions petites és
saludable i habitual dins del nostre dia a dia; el problema sorgeix quan
apareix en situacions no perilloses i es desenvolupada de manera prolongada
en el temps conjuntament amb sentiments com la preocupació, la inquietud,
la por o l’alarma. Quan l’ansietat no es tracta de manera correcta apareix
el fenomen de l’estrès. Per controlar-la podem emprar diverses tècniques,
com ara:

– Exercicis de respiració.

– Exercicis de relaxació.

– Centrar la nostra atenció en altres punts o altres interessos.

– Controlar tots els nostres pensaments negatius i distorsionadors.

• La depressió, una de les malalties més habituals del segle XXI i també més
habituals dins de les tasques del cuidador. Els símptomes més habituals de
la depressió són els següents:

– Baixa motivació i desinterès per tot el que passa al nostre voltant.

– Esgotament físic i emocional.

– Desenvolupament de pensaments negatius i distorsionadors.

– Sentiments de tristesa, ràbia...

– Dificultats per conciliar el son.

– Descurada aparença física.

– Dificultats per menjar, que provoquen pèrdua de pes.

• L’insomni, que apareix dins del nostre desenvolupament professional com
una manca de son propiciada per pensaments de tristesa, de culpa o pel
mateix estrès. Però també hi ha diversos estudis que afirmen que l’insomni
apareix vinculat amb el consum de tabac, cafè, te i xocolata.

Per pal·liar tots aquests símptomes serà necessari que tots els cuidadors segueixin
aquests consells i recomanacions:

1. Planificar amb temps les activitats que portarem a terme ens ajudarà a reduir
el nivell d’ansietat i d’estrès.

2. Aprendre a cuidar-nos, dedicant temps per a nosaltres, per al nostre físic,
per als nostres amics i familiars, per a les nostres aficions...

3. Alimentar-nos i hidratar-nos correctament.

4. Realitzar un autoconeixement de nosaltres mateixos, tot valorant els nostres
punts forts i dèbils.
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5. Aprendre i perdonar els nostre errors.

6. Controlar la nostra pròpia actitud, procurant no perdre l’autocontrol. Hem
de ser capaços de transmetre calma en les situacions més agressives o
conflictives, i hem d’ajudar a donar seguretat i escoltar.

7. Controlar els nostres pensaments distorsionadors o les nostres interpretaci-
ons errònies.

8. Descansar les hores necessàries.

9. Realitzar exercicis amb una certa regularitat.

10. Demanar ajuda quan considerem que sols no ens podem sortir.

1.4 El paper del tècnic en Integració Social

A l’hora de desenvolupar la nostra tasca professional com a tècnics en Integració
Social (TIS) ens trobarem amb una sèrie de situacions de conducta alterada
desencadenades pels nostres usuaris en el seu dia a dia. Saber com afrontar-les
és necessari per tal de no perdre els papers i portar a terme una correcta atenció
individualitzada per a cadascun d’ells.

A banda de saber fer front a situacions agressives, serà indispensable que el
TIS sàpiga com evitar possibles riscos ergonòmics i psicosocials, així com que
mantingui una correcta coordinació interdisciplinària amb els altres professionals,
tot establint uns canals i mitjans per transmetre’ls tota la informació que sigui
necessària.

1.4.1 El tècnic davant l’agressivitat dels usuaris

El tècnic en Integració Social desenvolupa la seva tasca professional amb diversos
perfils d’usuaris, entre ells persones que pateixen trastorns del sistema nerviós,
persones amb psicosi i/o Alzheimer.

L’agressivitat amb la qual es pot trobar en el seu dia a dia el TIS amb aquests
col·lectius emergeix d’una via verbal (com poden ser els insults), però altres
vegades, tot i que en menor nombre, pot emergir mitjançant una via més física.

Quan l’usuari es mostri agressiu, el tècnic haurà de realitzar les següents actuaci-
ons:

• Eliminar tots els objectes que es trobin al seu abast per tal que tant la persona
com el professional no prenguin mal.

• Tranquil·litzar l’usuari, tot distraient la seva atenció i reduint el seu nivell
d’ansietat.
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• Proposar-los activitats motivadores, engrescadores i que no comportin cap
mena de frustració. Es tracta de motivar-los, enriquir la seva confiança i
millorar la seva seguretat.

• Anticipar amb antelació qualsevol mena de canvi.

• Emprar reforços positius per motivar-los.

• El tècnic es mostrarà calmat i no respondrà als insults o amenaces de
l’usuari.

• Evitarem en tot moment transmetre por i inseguretat davant dels nostres
usuaris.

1.4.2 El tècnic davant els riscos ergonòmics i psicosocials

El tècnic en Integració Social realitza la seva tasca professional amb diversos
perfils d’usuaris. El tracte continu amb aquests usuaris pot provocar els següents
riscos ergonòmics i psicosocials:

• Desenvolupament, en algunes ocasions, de relacions conflictives dels fami-
liars dels usuaris amb els professionals, provocant situacions d’estrès.

• Exposició continuada de desgast emocional.

• Ritmes de treball elevats.

• Treballs amb torns i a vegades nocturns.

• Mobilitzacions dels usuaris la majoria de les vegades manuals.

• Postures poc ergonòmiques.

• Jornades de treball en què els professionals estan gairebé tot el dia drets.

• Monotonia i repetibilitat de les tasques.

• Conflictes amb altres professionals per manca de definició de les funcions
de cadascun dels llocs de treball.

• Inseguretat i falta d’estima.

Per pal·liar tots aquest efectes es farà necessari que els diversos professionals
exposin de manera oberta i concisa els diversos riscos, tot:

• Aportant suggerències, queixes o inquietuds per poder millorar els entorns
laborals en els quals es troben immersos.

• Planificant amb antelació les tasques que cal desenvolupar.

• Avaluant l’equipament i, en els casos necessaris, recomanar als directors/o-
res dels centres de treball l’adquisició de nous equipaments.
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• Realitzant grups de treball que s’encarreguin d’avaluar i millorar tots els
processos ergonòmics dels treballadors que formen l’equip interdisciplinari.

1.4.3 Coordinació amb altres professionals

El tècnic en Integració Social (TIS), a l’hora de desenvolupar la seva tasca
professional, haurà de tenir en compte la visió i la implicació professional d’altres
especialistes. Es dóna la casuística que el TIS, la majoria de les vegades, s’haurà
de coordinar amb altres professionals per tal de millorar la seva intervenció
professional. Serà molt important que tots els professionals que portin a terme
tasques d’entrenament en les AVD es coordinin per tal que les actuacions de
cara als usuaris siguin eficients i reeixides, i no es limitin a meres actuacions
independents.

Per fer-ho serà convenient que tots els professionals s’organitzin en un únic equip
de treball, de tal forma que cada professional sigui responsable de l’actuació
d’una de les àrees i entre tots es respongui de manera global al mateix resultat. Així
doncs, el TIS 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’atenció a persones en situació de dependència.

• Tècnics d’animació sociocultural.

Les tasques més rellevants que portaran a terme aquests professionals en
col·laboració amb el TIS aniran encaminades a assolir els següents objectius:

• Fomentar i millorar les activitats de la vida diària.

• Valorar i entrenar les AVD.

• Facilitar ajudes tècniques o material ortopèdic.

• Portar a terme diversos protocols de caigudes i de mobilitat.

• Desenvolupar tècnics de mobilitat i transferències.

• Atendre els familiars i demanar el seu suport i col·laboració.

1.4.4 Transmissió de la informació

Traspassar correctament la informació entre els diversos professionals que treba-
llen amb els usuaris és un aspecte clau. Per fer-ho, com a professionals haurem
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de dissenyar i implementar uns circuits d’informació i comunicació interns per
tal de garantir i millorar les atencions als nostres usuaris. I, alhora, serà de vital
importància evitar els problemes de coordinació, d’eficàcia i d’eficiència en el
desenvolupament de les nostres tasques.

Per aquest motiu, serà imprescindible establir els canals oportuns de comunicació
per dialogar i valorar les evolucions i els pronòstics dels nostres usuaris. A l’hora
de desenvolupar les nostres comunicacions, com a professionals ens podem trobar
amb dos processos o canals de transmissió de la informació. La informació pot
transmetre’s:

• Per vies més 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 més informals: els canals de transmissió de la informació informals
fan referència a tota aquella informació que es realitza de manera verbal i
de la qual no hi ha cap mena de constància en cap document.

Com a professionals hem de ser capaços de recopilar el màxim
d’informació dels nostres usuaris per tal de poder-la transmetre a l’equip
interdisciplinari de forma correcta, objectiva, clara i efectiva.
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2. Intervenció en les activitats de la vida diària

Les activitats de la vida diària (AVD) són totes aquelles habilitats quotidianes
que els humans hem anat aprenent al llarg del nostre creixement personal i que
estan vinculades amb la interacció amb el nostre entorn. Hi destaquen activitats
com vestir-nos o desvestir-nos, caminar, ajudar a realitzar les tasques de la llar,
menjar adequadament, netejar la cuina o el bany o planificar les despeses de la
llar, entre moltes altres. Totes elles les hem anat assolint amb el transcurs dels
anys a través de l’observació directa dels nostres pares, germans, familiars, amics,
la televisió, tutorials...

Com a tècnics en Integració Social (TIS), a banda de donar suport en les
diverses activitats de la vida quotidiana dels usuaris que presenten dependència
i/o discapacitat, també caldrà incidir en el bon desenvolupament de l’autonomia
d’aquests, no només dins de les activitats que es portin a terme a les seves llars
o residències, sinó també insistir en les que es realitzen fora d’aquests espais. El
que volem aconseguir com a tècnics és la màxima integració d’aquestes persones
dins de la nostra societat. Per tant, es farà necessari motivar constantment l’usuari
o els grups d’usuaris per tal que posin en pràctica tots els aprenentatge assolits
fins al moment.

Per portar a terme l’aprenentatge de les diverses activitats, els tècnics podeu
emprar diverses tècniques, tant individuals com en petits grups, sempre tenint
en compte el tipus de servei que estigueu donant. Lògicament, per poder portar-
les a terme es farà necessari estudiar i analitzar les adaptacions de l’entorn i les
ajudes tècniques més adients, tenint en compte les característiques personals de
cada usuari.

Intervenir en les activitats de la vida diària no implicarà exclusivament
millorar tots els aspectes d’aquestes activitats. L’objectiu principal és incidir
directament en el grau d’autoconcepte personal de l’usuari, és a dir, en la
relació que mantingui amb altres persones, a gestionar millor els temps de
dedicació a les AVD i a minimitzar al màxim tots els estereotips socials que
engloben les persones amb discapacitat o dependència.

2.1 Activitats de la vida diària

Les persones amb diversitat funcional, discapacitat o dependència no es poden
valdre per si mateixes per realitzar tasques habituals del dia a dia que poden
resultar senzilles per a les altres persones. Així, la missió del tècnic en Integració
Social (TIS) serà atendre i satisfer les seves necessitats més bàsiques per tal
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que les persones en dependència puguin desenvolupar una vida normal i digna,
tot fomentant, en la mesura que es pugui, la seva autonomia. Algunes de les
activitats de la vida quotidiana més importants amb les quals com a TIS us haureu
d’enfrontar són les següents:

• La higiene personal

• La vestimenta i el calçat

• L’aparença física

• L’alimentació

• La incontinència

• El descans

• La medicació

• Les tasques domèstiques

2.1.1 La 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 amb la higiene personal,
però en canvi, en situacions de dependència l’usuari, la majoria de les vegades,
necessitarà el suport d’un tercer per poder-les portar a terme. Així doncs, la
higiene personal perseguirà:

• 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 haurem de
tenir en compte les següents consignes generals:

1. Informarem el nostre usuari de la tasca que portarem a terme.

2. Crearem un espai íntim i respectuós en què l’usuari se senti a gust.
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3. No anirem amb presses, sinó que hi dedicarem el temps que considerem
necessari per realitzar la higiene personal.

4. Un cop al dia revisarem l’estat de la pell i li farem una neteja dels genitals.

5. Tindrem 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. Es demanarà la col·laboració de l’usuari en aquelles tasques que pugui
realitzar de manera més autònoma, d’aquesta manera fomentem la seva
autoestima.

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 evitem
els corrents d’aire.

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

9. Emprarem sabons no irritants i tindrem en compte l’elecció dels mateixos
per part del nostre usuari.

10. Aprofitarem la higiene personal per realitzar massatges a la pell i afavorir
així la circulació sanguínia.

11. Seguirem un ordre precís en el rentat de les diverses parts del cos del nostre
usuari.

12. Si l’usuari portés vies o sondes anirem amb compte, tot evitant realitzar
moviments bruscos que les puguin desconnectar.

13. La higiene personal la podem realitzar a la banyera, a la dutxa o al llit.
Sempre que puguem moure el nostre usuari ho farem a la dutxa o a la
banyera, ja que és més relaxant que fer-ho al llit.

Higiene personal a la banyera

Per a la realització de la higiene personal a la banyera tindrem en compte les
següents consignes; depenent de l’autonomia o dependència de l’usuari.

Per a usuaris amb un cert grau d’autonomia, les consignes que cal seguir són:

1. Recordar que és molt important no tancar amb clau la porta del lavabo.

2. L’ajudarem a preparar tot el material necessari per portar a terme el seu
bany.

3. La temperatura d’aquesta estança haurà de romandre entre 20 i 24 ºC.

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

5. L’aigua haurà d’estar a una temperatura de 38-40 ºC, segons el criteri del
nostre usuari.
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6. Hidratarem tota la pell.

7. No marxarem del domicili, sinó que estarem a prop tant per ajudar-lo com
per sortir de la banyera.

8. Emprarem roba ampla, com vestits oberts, faldilles i pantalons de goma a
la cintura, sabates sense cordons i mitges fins a la cuixa.

9. En finalitzar el bany, recollirem tota la roba del terra i endreçarem el lavabo.

Per a usuaris en situació de dependència, les consignes que cal seguir són:

1. Prepararem tot el material necessari per portar a terme el bany.

2. Si l’usuari es pot treure ell/a sol la roba, deixarem que ho faci. El mateix
passaria amb les ensabonades; si pot, deixem que ho faci ell/a sol/a.

3. L’ajudarem a entrar i a sortir del bany.

4. No deixarem mai sol el nostre usuari.

5. Un cop finalitzat el bany, procedirem a eixugar-lo, insistint en els plecs
cutanis (sota els pits, sota la panxa i entre els dits).

6. Revisarem amb atenció la pell per si hi hagués irritacions o enrogiments.

7. Hidratarem tota la pell.

8. El vestirem amb total tranquil·litat, tot animant-lo a fer-ho per si mateix.

9. Emprarem roba ampla, com vestits oberts, faldilles i pantalons de goma a
la cintura, sabates sense cordons i mitges fins a la cuixa.

Higiene personal a la dutxa

La higiene personal a la dutxa és més gratificant i relaxant. A continuació
detallarem els dos processos d’una bona higiene personal a la dutxa tenint en
compte si el nostre usuari és autònom o dependent.

Per a usuaris amb un cert grau d’autonomia, les consignes que cal seguir són:

1. Li oferim la nostra ajuda.

2. Oferirem un entorn segur i confortable.

3. L’ajudarem a preparar tots els estris necessaris per portar a terme la dutxa.

4. Col·locarem una barra de subjecció on es pugui recolzar.

5. La temperatura de l’aigua serà de 39-44 ºC.

Per a usuaris en situació de dependència, les consignes que cal seguir són:

1. Li oferim la nostra ajuda.
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2. Col·loquem una cadira per facilitar la dutxa.

3. Li transmetrem calma i seguretat en tot el procés, tant en la dutxa com en
la vestimenta.

4. La temperatura de l’aigua serà de 39-44 ºC.

5. Realitzarem el rentant seguint les mateixes consignes que en la banyera.

Higiene personal al llit

Finalment, parlarem de la higiene realitzada al llit. Aquest tipus d’higiene només
s’empra quan l’usuari no es pot desplaçar i no disposem de les ajudes tècniques
capaces de suplir aquesta impossibilitat. El procediment és el següent:

1. Preparem tot el material necessari per poder portar a terme la higiene
personal (gerres i palanganes amb aigua força calenta entre 40-42 ºC, ja
que a mesura que l’anem fent servir s’anirà refredant).

2. Utilitzarem tovalloles grans per protegir el llit.

3. Deixarem tot el material a prop del llit i revisarem que la temperatura
ambient sigui l’apropiada i no hi hagi cap mena de corrent d’aire.

4. Informarem el nostre usuari de la tasca que portarem a terme, tot buscant la
seva complicitat i col·laboració.

5. Crearem un espai íntim i respectuós en què l’usuari se senti a gust.

6. No anirem amb presses, sinó que hi dedicarem el temps que considerem
necessari per realitzar la higiene personal.

7. Controlarem que la temperatura de l’habitació sigui d’uns 25 ºC.

8. Ens netejarem les mans i ens col·locarem els guants.

9. Retirarem la roba del llit i el protegirem amb una funda impermeable perquè
no agafi humitat.

10. Col·locarem l’usuari de decúbit supí i li traurem la roba amb suavitat.

11. Taparem el nostre usuari amb una tovallola i només deixarem a la vista la
zona que netejarem.

12. Ensabonarem una zona, l’esbandirem i l’eixugarem, deixant-la tapada amb
una tovallola seca.

13. L’ordre de la neteja serà:

(a) Ulls: els netejarem amb aigua tèbia i començarem des de la part
interna cap a l’exterior.

(b) Cara: per rentar-li farem servir una manyopla. Si és un home, primer
l’afaitarem i després li rentarem la cara.

(c) Coll i espatlles.
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(d) Mans, braços i axil·les (podem introduir la palangana per netejar
directament les mans).

(e) Tòrax i mames.

(f) Abdomen.

(g) Cames i peus (podem introduir la palangana per netejar directament
els peus, tal com es mostra en la figura 2.1).

(h) Esquena i natges.

(i) Genitals: per fer la higiene col·locarem l’orinal pla sota els malucs,
ensabonarem els genitals i esbandirem amb força aigua utilitzant una
gerra de plàstic i a continuació procediment a l’eixugat. A l’hora de
netejar els genital haurem de tenir cura amb els masculins, sobretot
la superfície del gland, ja que és un reservori de restes d’orina que
pot comportar la proliferació d’infeccions (separar la pell amb la mà,
rentar, esbandir i tornar-la al seu lloc, a continuació procedirem amb
l’anus). En la dona insistirem en els llavis majors i menors i en l’anus.
Rentarem sempre de davant cap enrere.

14. Canviarem l’aigua tantes vegades com sigui necessari.

15. Un cop netejada la part davantera, de costat, rentarem l’esquena i les natges.

16. Al final de la higiene aplicarem crema hidratant fent massatges per estimular
la circulació sanguínia.

17. Vestirem la persona (si s’ha de quedar enllitada li posarem el pijama o la
camisola i canviarem la roba de llit).

18. Tornem a acomodar la persona i procedim a recollir tot el materials emprat.

Figura 2.1. Rentat de les extremitats inferiors

En el rentat del cabell emprarem les següents consignes, sempre que el nostre
usuari no es pugui aixecar del llit:

1. El rentarem un cop per setmana i mantindrem una longitud considerable.

2. Utilitzarem un sabó suau, apropiat per a tot tipus de cabells.
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3. Cobrirem el llit.

4. Taparem les oïdes amb un cotó per evitar que hi entri aigua.

5. Col·locarem l’usuari a un extrem del llit, mirant cap al sostre.

6. Col·locarem un evacuador d’aigua. En la figura 2.2 s’ha fet amb un hule i
una tovallola enrotllada al cos de la usuària.

7. Ensabonem el cabell amb una petita quantitat de sabó i posteriorment
l’aclarim amb suficient aigua.

8. L’eixuguem amb una tovallola o amb un assecador a temperatura suau i el
pentinem.

9. Acomodem l’usuari i canviem la roba del llit si s’ha mullat amb el rentat.

10. Retirem tot el material i el guardem.

Figura 2.2. Rentat del cabell al llit

A l’hora de portar a terme el bany, la dutxa o la higiene personal al llit, per tal
d’evitar cremades, comprovarem la temperatura de l’aigua tot mullant-li els peus.
A banda, també haurem de portar a terme unes mesures de seguretat:

• A la banyera:

– Podem instal·lar una safata per asseure a la persona.

– Un agafador per entrar i sortir.

– Una catifa antilliscant per evitar caigudes.

• A la dutxa:

– Una cadira de plàstic perquè s’hi pugui asseure.

Les ajudes tècniques que utilitzarem per a cadascun dels procediments descrits
seran:

• Esponges amb mànec llarg i angular.

• Allargador de mànec.

• Safates de banyera i seients de dutxa i banyera.
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• Agafadors i barres de seguretat, donant estabilitat i seguretat als usuaris, tant
si són a la banyera com a la dutxa o al WC (figura 2.3).

• Elevador d’WC, afavorint que els usuaris quedin més alts i no tinguin tantes
dificultats per asseure’s i aixecar-se.

• Raspall d’ungles amb ventoses.

• Guants de tovallola que ajuden tant a la neteja com a l’eixugat.

• Orinal pla (figura 2.3).

• Calçadors amb mànec llarg.

• Pinta amb mànec llarg.

• Rentacaps de llit.

• Catifa antilliscant per a dutxa o banyera.

• Dispensador per a pasta de dents.

Figura 2.3. Orinal pla i dutxa amb suport

La higiene de la boca

Cada vegada que mengem es depositen restes alimentàries a la boca, provocant
l’aparició de gèrmens que poden causar gingivitis o càries. Per altra banda, molts
dels nostres usuaris, a més a més, porten pròtesis dentals.

Per portar a terme una bona higiene retirarem la pròtesi amb una gasa, la posarem
dins d’un pot i procedirem a raspallar-la i a esbandir-la. Per tant, és molt important
portar una bona higiene bucal, almenys sempre que us pugui en finalitzar cadascun
dels àpats, i utilitzar un bon antisèptic per esbandir la boca.

A l’hora de portar a terme una higiene bucal, com a tècnics haurem de tenir
en compte les següents consignes, considerant si el nostre usuari és autònom o
presenta una situació de dependència.

Per a usuaris amb un cert grau d’autonomia, les consignes que cal seguir són:
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1. Li facilitarem tots els estris necessaris al nostre usuari.

2. Respectarem els seus hàbits. Si detectem que no són correctes, li donarem
pautes a seguir.

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

Per a usuaris en situació de dependència, les consignes que cal seguir són:

1. Prepararem tots els materials necessaris per portar a terme la neteja.

2. Mullarem el raspall i hi posarem una miqueta de pasta dentífrica.

3. Netejarem les dents, raspallant-les des de les genives fins a la corona.
Netejarem la cara externa, interior, superior i inferior, i també la llengua.

4. Després esbandirem amb abundant aigua i emprarem un antisèptic bucal.

Les pròtesis dentals les netejarem amb aigua una mica tèbia i amb un raspall
especial. Si estigués molt bruta es pot deixar unes hores en remull.

La higiene de les mans

Cada vegada que toquem algun objecte, que agafem alguna mena d’aliment o
que toquem una altra persona ens emporten a les mans una immensa quantitat
de microbis dels quals no som conscients. No ens hem d’espantar, ja que
la immensa majoria d’aquests microbis no ens fan res, però d’altres ens poden
provocar refredats, diarrees, grips...

Si observeu amb deteniment, durant anys hi hagut diverses campanyes que han
insistit en el fet de netejar-se correctament les mans, ja que quan no ho fem el que
provoquem és una propagació de determinats bacteris força contagiosos, no només
per a nosaltres sinó també per a la resta d’usuaris, professionals, familiars... 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:

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.
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Les nafres

Són produïdes per l’augment de
pressió en una determinada part

del cos, sobretot on hi ha
prominències òssies (turmells,
sacre, colzes...), produint força
dolor i una supervisió constant

de l’usuari.

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.

Ens netejarem sempre les mans quan hàgim de curar una ferida, manipular
aliments o atendre un familiar o usuari, tant a l’inici com al final de
l’activitat.

La cura de la pell

Moltes vegades realitzarem la nostra intervenció com a tècnics amb usuaris
que passen llargues estones estirats al llit, sense poder-se moure, o amb poca
mobilitat. El fet d’estar tant de temps estirats al llit pot provocar a la llarga
problemes en la pell com per exemple aparició de zones envermellides, petites
ferides o nafres, així com úlceres.

Com a tècnics, a l’hora de tenir cura de la pell dels nostres usuaris tindrem en
compte les següents consignes:

• Mantindrem la pell sempre seca i correctament hidratada.

• Subministrarem ingesta de líquids i fomentarem dietes riques en proteïnes
per ajudar la pell a hidratar-se.

• En el moment d’aplicar la crema hidratant farem un suau massatge circular,
que afavorirà la circulació de la sang dels usuaris.

• Suggerirem als nostres usuaris no posar-se roba ajustada i fer determinats
exercicis físics i de mobilitat per tal que el cos no es recolzi sempre en la
mateixa zona.

• En els usuaris enllitats, els farem mobilitzacions cada dues hores.

2.1.2 La vestimenta i el calçat

La tasca de vestir-se, desvestir-se i treballar l’aparença personal de cadascun
dels nostres usuaris, a més de fomentar-los una bona autoestima i motivació,
inclou certes habilitats motrius, com ara mantenir un bon equilibri, tenir bona
coordinació i disposar de bona mobilitat en relació amb les destreses i amb la
força.

Es tracta, doncs, de saber-se combinar i col·locar correctament totes les peces de
roba. Com a tècnics hem d’intentar evitar que els nostres usuaris desenvolupin
una aparença d’abandonament i deixadesa. El que busquem és que la persona se
senti a gust amb si mateixa, però també que desenvolupi una actitud d’aparença
física normal.
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Per tant, com a tècnics haurem de fer una avaluació del nivell d’autonomia que
presenten els nostres usuaris en el fet de vestir-se i desvestir-se. Recordeu que els
resultarà més fàcil desvestir-se que vestir-se, ja que els cansarà menys i és una de
les primeres habilitats que s’ensenyen.

Per vestir-se les extremitats superiors, una vareta amb trau ajudarà l’usuari a
introduir el braç o la mà. També s’utilitza per ajudar-nos a agafar aquella roba
am què presentem dificultats d’abast o presentem problemes de moviment de
l’espatlla, maluc o genoll.

Per vestir-se les extremitats inferiors caldrà un calçador adaptat, destinat a
aquells usuaris que presenten greus dificultats per arribar als peus o no poden
flexionar els genolls.

a l’hora d’ajudar-los a vestir-se tindrem en compte les següents consignes:

1. Abans de portar a terme l’activitat, com a tècnics els motivarem i els
animarem a realitzar l’activitat de manera autònoma. Només els ajudarem
quan considerem que és estrictament necessari.

2. Deixarem tota la roba preparada i aconsellarem el nostre usuari que es
vesteixi assegut.

3. Les sabates, les pròtesis i els pantalons s’hauran de col·locar abans que
l’usuari es posi dret o s’incorpori a la cadira de rodes.

Pel que fa al tipus de roba i de calçats més habituals, segons les preferències i
necessitats dels nostres usuaris, tindrem en compte les següents consignes:

• Pel que fa al tipus de roba:

– Haurà de ser senzilla, sense gaires tancaments i amb àmplies obertu-
res.

– Emprarem roba folgada, i sobretot evitarem peces de roba ajustades
que impossibilitin una correcta respiració del nostre usuari. Per tant,
els teixits hauran de ser agradables i confortables.

– La roba haurà d’estar neta per afavorir l’autoestima, la motivació i el
benestar.

– Emprarem velcro per als tancaments i cordills elàstics davanters, que
facilitaran la vestimenta.

– Sabates sense cordills.

• Pel que fa al tipus de calçat:

– Emprarem sabates que ajudin a mantenir un bon equilibri i una
correcta deambulació a l’usuari.

– Hauran de ser flexibles i impermeables, adaptades a les mides del peu.
– Els talons hauran de ser baixos i amples.
– La sola serà flexible, antilliscant i ampla per dissimular les irregulari-

tats del terra.
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Les ajudes tècniques que utilitzarem per a cadascun dels procediments descrits
seran:

• Botonadors amb una sola mà.

• Velcro.

• Calçadors de mitges i mitjons, ajudant l’usuari perquè no s’hagi d’ajupir.

• Adaptacions per a cordills.

• Clips per als pantalons.

• Adaptador per als mitjons.

• Allargadors per poder-nos posar correctament la roba quan tenim mancan-
ces de moviment i de força tant als braços com a les mans i l’ajuden a no
haver-se d’ajupir.

2.1.3 L’aparença física

L’aparença física engloba tant el pentinat i la col·locació i el manteniment de les
ulleres o lentilles com el maquillatge, l’afaitat, la depilació i 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.

• Portar-los a un estilista on se sentin a gust, segurs i confortables. Els
deixarem escollir sobre el 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:

• 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 afavorir l’autonomia emprarem tons pastels, ja que no necessiten de
tanta precisió.
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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.

Les ajudes tècniques que utilitzarem per a cadascun dels procediments descrits
seran:

• Utilització d’afaitadores (elèctriques o manuals), pinces de tisores o amb
mànec gran, cremes, perfums o colònies.

• Raspalls de cabell amb mànec ergonòmic i corbat.

• Llima d’ungles.

• Tallaungles amb base ovalada i amb incorporació de ventoses.

• Tallaungles amb lupa i llum.

• Tallaungles amb palanca gran o amb mànec llarg.

• Tisores de pedicura.

• Adaptadors per agafar objectes que es fixen a la mà emprant velcro.

• Maquillatge.

• Miralls quadrats i reclinables.

• Dispensador de sabons.

És molt important que com a tècnics respectem els costums i la manera de
vestir-se i de pentinar-se de cadascun dels nostres usuaris.

2.1.4 L’alimentació

L’alimentació ajuda el nostre organisme a adquirir les substàncies necessàries per
mantenir-nos i poder-nos desenvolupar correctament. Per aquest motiu, és molt
important ajudar els nostres usuaris a desenvolupar uns bons hàbits alimentaris,
tot controlant l’excés de pes, ja que els pot comportar certs problemes de
moviment, entre d’altres. Així, serà de vital importància ajudar-los a desenvolupar
una sèrie de pautes alimentàries que englobin productes de qualitat i sans, tenint
en compte les característiques particulars de cadascun dels nostres usuaris.

A l’hora d’ajudar els nostres usuaris a alimentar-se hem de tenir en compte els tres
tipus de vies d’alimentació que podem fer servir:
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• Per una banda destaquem la via oral: és la que es caracteritza per fer servir
la boca per alimentar-nos.

• Per altra, ens trobem amb la via enteral: es tracta de fer arribar l’alimen-
tació a partir d’una sonda connectada a alguna part de l’aparell digestiu de
l’usuari. Es destina a usuaris que no es poden alimentar per la boca. Les
més habituals són:

– Les nasogàstriques: van des del nas fins a l’estomac.

– La sonda de gastrostomia: va directament a l’estomac.

La via enteral no es pot utilitzar quan l’usuari pateix de vòmits, obstrucció
intestinal o pancreatitis, entre d’altres. En aquests casos, l’alimentació
s’administra amb una xeringuilla (50 cm) o per goteig continu o intermitent.

En el moment d’ajudar els nostres usuaris a alimentar-se, com a tècnics haurem
de seguir les següents consignes:

• Tractarem el nostre usuari com un adult, oferint-li la possibilitat de poder
escollir el que desitja menjar; per tant, partirem del seu dret d’autodetermi-
nació.

• L’ajudarem en allò estrictament necessari.

• Deixem els tempos necessaris per menjar. Hem de transmetre als nostres
usuaris que menjar és un plaer agradable, no una obligació.

• Si es neguen a menjar hem d’esbrinar el motiu i motivar-los.

• Qualsevol incidència amb el menjar, així com qualsevol problema de
deglució, s’haurà de comunicar al metge encarregat o bé al professional de
rang superior. Si el problema es deu a distraccions les haurem de retirar per
tal que es puguin tornar a concentrar en l’alimentació.

• Ajudar-los a mantenir una bona postura durant els diversos àpats.

• Si l’usuari presenta problemes a l’hora de menjar ens asseurem davant seu i
una miqueta per sota de la seva alçada. Li anirem explicant tot el que farem.

• Amb aquells usuaris que presenten problemes de memòria serà necessari
anar-los recordant que han de mastegar o deglutir.

• Les proporcions dels plats no hauran de ser gaire grans.

És molt convenient tenir establerts uns horaris fixos, integrant l’usuari amb la
resta o bé amb els seus familiars directes, sempre que sigui possible, i adequarem
els utensilis per menjar a les dificultats que es van presentant.

Les ajudes tècniques que utilitzarem per ajudar en la ingesta d’aliments seran:

• Coberts amb mànec gruixut.
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• Plats fondos i no gaire plens, que ajudaran que el menjar no caigui.

• Gots amb tapa, que permeten beure el contingut sense que caigui.

• Contrast de color entre les estovalles i els plats, que ajuda a distingir-los.

• Taula graduable, que permet col·locar-la a l’alçada i en la posició adequades
a les necessitats de l’usuari.

• Engruixidors de coberts, que faciliten la subjecció.

• Coberts amb diferents angles, que faciliten la ingestió de l’aliment per a
usuaris que tenen la mobilitat del canell disminuïda.

Les dietes (tipologia)

Una dieta no deixa de ser una planificació de la nostra alimentació i hidratació
tenint en compte les característiques personals. Ingerir líquid ens ajuda a millorar
el trànsit intestinal i a reduir els problemes de restrenyiment, i és per això que es
farà fonamental ingerir líquids durant els àpats però també durant el transcurs del
dia. Les dietes són necessàries, ja que ens ajuden a prevenir possibles malalties
però a la vegada també ens ajuden a curar-les.

Les bones dietes són aquelles que mantenen un bon equilibri de calories i disposen
de tots els nutrients. En cas de malalties, li correspondrà al metge establir el tipus
de dieta més apropiada per a cadascun dels usuaris.

Avui en dia trobem molts tipus de dietes, però nosaltres destacarem les més
rellevants; és a dir, les que ens trobarem en el nostre dia a dia com a professionals:

• Dieta normal: apropiada per a tothom, ja que aporta tots els nutrients
necessaris per al nostre desenvolupament.

• Dieta líquida: es tracta d’una dieta temporal fins que el metge consideri que
l’usuari pot tolerar una dieta més sòlida. Està composta per aliments líquids,
com aigua, sucs, infusions o sopes sense pasta.

• Dieta semitova: caracteritzada per aliments semisòlids i líquids, com per
exemple purés, iogurts, farinetes...

• Dieta lleugera: és molt similar a la primera, però amb la diferència que a
l’usuari li evitem fregidores, greixos i aliments flatulents.

• Dietes hipocalòriques: són dietes baixes en calories que ajuden a reduir pes.

• Dietes hipercalòriques: són dietes indicades per a usuaris que necessiten
augmentar el seu pes o perquè presenten problemes de desnutrició. Es tracta
d’una dieta en què s’augmenten considerablement els hidrats de carboni i
els greixos.

• Dieta hipoproteica: és una dieta destinada a usuaris que presenten proble-
mes renals. Se’ls redueix la carn, el peix i els ous.
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• Dieta hiperproteica: es tracta d’una dieta destinada a usuaris desnodrits que
presenten infeccions, cremades... S’augmenta la quantitat de proteïnes.

• Dieta hipoglucèmica: destinada a usuari diabètics, ja que els ajuda a
disminuir els nivells de glucosa (sucre) en sang.

• Dieta hiposòdica: destinada a usuaris hipertensos, amb insuficiència renal
o cardíaca. El que es fa en aquesta dieta és disminuir el consum de sal tant
de manera parcial com total.

• Dieta baixa en colesterol: indicada per a usuaris amb el colesterol o els
triglicèrids alts.

• Dieta astringent: indicada per a aquells usuaris que pateixen de diarrea. El
que farem serà eliminar tots els aliments rics en fibra.

• Dieta laxant: indicada per a problemes d’estrenyiment.

Problemes alimentaris més freqüents

Entre els problemes alimentaris més freqüents en destaquen especialment dos:

• La masticació: si ens trobem amb usuaris que presenten dificultats en la
masticació podem emprar menjars trinxats o bé triturats, sempre dependrà
del grau de dificultat de cada usuari.

• La disfàgia que és la dificultat per empassar o deglutir els aliments. La
majoria es troben vinculades amb mals funcionaments de la llengua o dels
músculs de la gola, que no permeten fer correctament la deglució.

Per ajudar correctament els nostres usuaris a alimentar-se i a hidratar-se, els tècnics
hauran de seguir les següent consignes:

• Modificar la consistència dels aliments i de les begudes. Ho podem fer
administrant líquids espessits o sòlids triturats, que facilitaran la creació del
bol alimentari a la boca.

• Realitzar pràxies de llavis, llengua i galtes, que ajudaran a enfortir els
músculs de la cara.

• Aplicar tècniques que ajudin a evitar ennuegaments, tot controlant que
l’usuari estigui ben assegut per facilitar la correcta deglució. Incidirem a
remarcar que es farà necessari mastegar correctament tots els aliments, i
en aquells casos en què algun dels nostres usuaris presentin problemes de
deglució procedirem a tallar els aliments en trossos més petits.

• Millorar la nutrició; per exemple, beure entre un litre o dos litres d’aigua al
dia, menjar hidrats de carboni, obtenir diàriament una quantitat considerable
de vitamines, de minerals i de proteïnes i disminuir el consum de greixos o
dolços dins de la nostra dieta.
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• Aplicar les maniobres adients en cas d’ennuegaments, com la maniobra de
Heimlich.

La maniobra de Heimlich és una operació de primers auxilis per desobstruir
el conducte respiratori que està bloquejat per un tros d’aliment i consisteix
a comprimir l’abdomen cap amunt per afavorir-ne l’expulsió.

2.1.5 La incontinència

Es tracta d’un dels factors que més amoïnen els nostres usuaris, i que moltes
vegades provoca el seu aïllament. Per tant, és un problema que moltes vegades
desemboca en una solució difícil. Cada cas és molt particular, però els metges
hauran d’analitzar les causes per tal d’establir unes pautes per poder prevenir la
incontinència o bé per retardar la seva aparició.

Les incontinències poden estar provocades per factors psicològics, fisiològics o
socials, normalment relacionats. En la taula 2.1 hi destaquem els més comuns.

Taula 2.1. Factors relacionats amb la incontinència

Incontinències psicològiques Incontinències fisiològiques Incontinències socials

Pensaments negatius vinculats amb l’orina. Lesions al cervell que no indiquen el senyal de
micció.

Dificultats per aixecar-se i anar al lavabo i per
descordar-se la roba.

Lesions al cervell que no indiquen el senyal de
micció.

Problemes amb els genitals Dificultats per poder portar a terme la micció.

Manca de control de la micció. D’esforç quan es fa un esternut o es tus,
sobretot és més freqüent en les dones

Patiment i vergonya.

Lesions al cervell vinculades amb la
deambulació.

Malalties que dificulten la deambulació i per tant
l’usuari no arriba a temps al lavabo.

Distància entre el lavabo i l’habitació habitual en
la qual es troba l’usuari, i dificultats de visió
durant la nit.

Informacions incorrectes al cervell. Alguns medicaments relaxen els músculs,
reduint la sensació d’anar al lavabo.

Dificultats per anar al lavabo.

Com a tècnics haurem d’afrontar les incontinències amb total normalitat. Es-
tablirem rutines per anar al vàter cada dues o quatre hores. Si veiem que els
costa orinar, una possible solució és obrir l’aixeta del vàter, i d’aquesta manera
estimularem la micció. Quan el lavabo es trobi molt lluny de l’estança de l’usuari
podem utilitzar un vàter portàtil i deixar encesa una làmpada perquè s’hi pugui
veure. També podem col·locar al llit un travesser de plàstic i per sobre un travesser
de roba; d’aquesta manera, si es mullés no hauríem de canviar el llit sencer.

En el cas de la roba, és molt aconsellable fer servir roba còmoda i fàcil de
descordar. Per altra banda, també podem fer ús dels bolquers. Actualment al
mercat hi ha bolquers per a adults. Els més habituals són:

• Bolquers elàstics: són bolquers que se solen utilitzar per a la nit o per a
incontinències fecals molt greus. Queden tancats com un calçat.
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• Bolquers anatòmics: se solen utilitzar durant el dia, ja que són fàcils de
posar i de treure. L’aspecte és molt similar al d’una compresa.

Tot i que alguns dels nostres usuaris portin bolquers, haurem d’intentar fomentar
que agafin l’hàbit d’anar al vàter, ja que d’aquesta manera evitarem que passin molt
de temps humits i així també evitarem lesions a la pell o possibles infeccions.

2.1.6 El descans

És 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 amb el descans dels nostres usuaris:

• Utilitzarem el llit només per posar-los a dormir.

• Es recomana sempre descansar entre 7 i 8 hores.

• Establirem 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.

• Evitarem 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·larem 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.

• De cara al sopar, procurarem que aquest no sigui gaire copiós.

• Instal·larem barres o suports de protecció als llits per si hi hagués risc de
caigudes.

2.1.7 Úlceres per pressió

Les úlceres per pressió són lesions localitzades de la pell que es produeixen quan
un teixit tou pateix una pressió prolongada sobre un pla dur. Aquesta pressió
mantinguda impedeix l’arribada del reg sanguini de forma adequada a la zona
afectada, provocant que la pell i els teixits es danyin i, en alguns casos, la mort de
les cèl·lules que la formen.
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Els principals motius pels quals es formen les úlceres poden ser per pressió
directa, per frec o fricció, o per cisallament.

Les úlceres es poden desenvolupar en qualsevol part del cos que es trobi sotmesa
a una pressió prolongada, i si no es tracten correctament poden provocar greus
problemes de dependència en els nostres usuaris. En la taula 2.2 podeu veure les
localitzacions més freqüents en relació amb la postura prolongada dels usuaris.

Taula 2.2. Principals localitzacions de les úlceres per pressió

Postura prolongada Zona en la qual haurem de tenir especial atenció

Usuari en decúbit supí La pell que cobreix la nuca, els omòplats, els colzes, el sacre i els
talons

Usuari en decúbit lateral L’orella, l’espatlla, la zona de les costelles, el maluc, el genoll i el turmell

Usuari en decúbit pro El nas, la zona del pit, l’estèrnum, els genolls i els dits dels peus

Per evitar les úlceres per pressió en els nostres usuaris serà necessari que els
tècnics portin a terme les següents premisses:

• Revisarem a diari la pell dels nostres usuaris.

• Mantindrem la pell neta i seca.

• Emprarem cremes hidratants.

• Utilitzarem roba còmoda que no pressioni el cos de l’usuari.

• Portarem a terme els canvis posturals adients.

• En usuaris amb incontinències, vigilarem els excessos d’humitat i de
brutícia.

2.1.8 La medicació

Com a tècnics en integració social hem de tenir present que nosaltres no podrem
donar cap mena de medicació ni podrem alterar les dosis tret que un facultatiu, en
aquest cas un metge, ens hi autoritzi.

És molt important que com a tècnics tinguem present les següents consignes:

• En el moment de donar la medicació prescrita pel metge, si detectem que
l’usuari presenta alguna mena d’al·lèrgia, automàticament ho haurem de
comunicar.

• Hem de ser coneixedors dels tipus de medicaments que poden prendre els
nostres usuari, així com dels horaris d’ingesta i vies de subministrament,
entre d’altres.
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• Hem de guardar correctament els medicament dins de l’embolcall i tenir-los
guardats en un espai que no sigui massa càlid.

• Si el nostre usuari hagués de prendre diferents medicaments, s’aconsella
emprar un horari en què s’especifiqui horari i dies que s’han de prendre.

L’administració dels medicaments es pot realitzar per diverses vies, però aquí
només remarcarem les més comunes dins del vostre àmbit professional, ja que
la resta les solen utilitzar altres professionals com les infermeres. Les principals
vies que utilitzarem amb els nostres usuaris seran la administració via oral, la
sublingual i la via tòpica.

L’administració de medicaments per via oral sol ser la més comuna i també la
més fàcil d’aplicar; això sí, sempre que el nostre usuari no tingui problemes a
l’hora d’empassar. Quan ens toca administrar medicaments per la via oral, com a
professionals haurem de tenir en compte aquests aspectes:

1. Abans de donar-li les pastilles ens haurem de rentar correctament les mans.

2. Asseiem el nostre usuari.

3. Administrem el medicament amb un got d’aigua, suc o llet.

4. Si no el pogués empassar es procedirà a triturar la pastilla, però aquest pas
s’ha de consultar amb el facultatiu, ja que hi ha medicaments que quan es
trituren perden les seves propietats.

En l’administració per via sublingual, l’absorció és molt més ràpida que l’oral, ja
que la medicació es col·loca sota la llengua. La medicació no s’ha de mastegar ni
empassar, i mentre l’usuari estigui amb la medicació no podrà ni beure ni fumar.

L’administració per via tòpica es farà a través de la pell o de les mucoses. Solen
ser pomades o cremes que s’apliquen directament sobre la pell. El procediment
que cal seguir és el següent:

1. Abans d’aplicar-li la crema o la pomada ens haurem de rentar correctament
les mans.

2. Netejarem i eixugarem la pell de l’usuari abans d’aplicar la pomada o la
crema.

3. Aplicarem una quantitat petita i l’estendrem per tota la pell de manera
uniforme.

4. En acabar, ens tornarem a netejar les mans.

2.1.9 Les tasques domèstiques

Les tasques domèstiques són aquelles activitats no remunerades realitzades per al
manteniment i benestar de la pròpia llar. Les activitats principals serien la neteja
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dels mobles per treure la pols, endreçar els calaixos i la roba, netejar el terra, els
plats, planxar la roba, fer la compra d’aliments, cuinar...

Els usuaris amb dependència, en el seu dia a dia, troben certes dificultats per
portar a terme les diverses tasques domèstiques de la llar. Per això, com a tècnics
haurem d’analitzar les característiques individuals de cadascun dels usuaris i
valorar quin tipus d’ajuda tècnica pot resultar més eficient per al desenvolupament
autònom de les tasques domèstiques dins de l’extensa varietat d’ajudes tècniques
relacionades amb les tasques de la llar.

Algunes de les principals ajudes tècniques que poden fer servir els nostres usuaris
són:

• Sistemes de subjecció per un braç que permeten escombrar o netejar el terra.

• Escombres i recollidors amb mànecs llargs.

• Cubells amb rodes i escorredors elèctrics.

• Escombretes fixades a les parets per netejar els gots i els plats.

• Taules de planxar que es troben fixades a la paret i es dobleguen en sentit
vertical.

• Aspiradores i netejamoquetes que netegen soles.

En el catàleg del Centre de Referència Estatal d’Autonomia Personal i Ajudes
Tècniques (CEAPAT) trobareu una gran varietat de productes que facilitaran
les tasques domèstiques dels usuaris, concretament en l’apartat de productes
de suport per a les activitats domèstiques. Aquests es troben classificats en
subapartats, entre els quals trobem productes de suport per preparar els aliments,
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.

2.2 Les adaptacions de l’entorn

Al llarg de la nostra vida tots podem passar per situacions en què la nostra mobilitat
o comunicació es vegi reduïda o simplement eliminada. És per això que serà de
vital importància analitzar el nostre entorn per tal de fomentar la millora dels
espais interns i externs dels nostres edificis, dels nostres equipament públics, dels
nostres carrers, etc., fent que siguin al més accessibles i ergonòmics possible de
cara a la utilització per part de qualsevol individu, tingui o no tingui cap mena de
discapacitat o dependència.

Adaptar l’entorn ajudarà a augmentar la seguretat del mateix i a la vegada
incrementarà la qualitat de vida de les persones que hi viuen. Les principals
normes en seguretat són:

1. Instal·lacions elèctriques:

Catàleg del CEAPAT

Podeu consultar els seus
productes per a les tasques
domèstiques, entre altres ajudes
tècniques, en l’enllaç:
bit.ly/1vPuSTp.
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• Els cables mai podran estar pel mig dels passadissos. És convenient
que es fixin a les parets.

• Els endolls hauran d’estar assegurats.

• Hi ha d’haver força interruptors, i es col·locaran en espais estratègics.

• Col·locar fonts lluminoses que orientin els usuaris però que no els
provoquin enlluernaments.

2. Els paviments:

• Hauran de ser llisos, antilliscants i sense elements que sobresurtin.

• Les moquetes les haurem d’eliminar, ja que provoquen caigudes, però
si no les poguéssim eliminar haurien de ser de pèl curt i fixades al
terra.

• Les escales hauran d’estar degudament senyalitzades.

3. Els accessos:

• Evitarem les escales i les substituirem per una rampa suau. Si no es
pogués, els esglaons hauran de disposar de bandes antilliscants i de
color i textura diferent per veure’ls amb claredat.

• Els porters automàtics, els interruptors, les bústies, etc., hauran de
permetre un accés fàcil. És recomanable situar-los a 1,40 m.

• Les portes han de complir el mínim de 0,80 m d’amplada i 2 m
d’alçada.

• Els passamans hauran d’ésser ergonòmics. És molt recomanable
utilitzar passamans llargs, ja que afavoreixen l’equilibri i l’estabilitat
dels usuaris mentre caminen.

• Es col·locaran baranes per facilitar el desplaçament, i es dissenyaran
de manera no escalable.

• Els ascensors hauran de ser amples per afavorir que hi càpiga una
cadira de rodes i que es pugui manipular.

• Retirar catifes i altres objectes innecessaris que obstaculitzin el pas.

4. Organització del mobiliari per facilitar els desplaçaments:

• Els mobles mai hauran d’impedir les vies de pas.

• Les portes hauran de ser amples per tal que hi pugui passar una cadira
de rodes.

5. Lavabo:

• Disposar de terres antilliscants.

• Col·locar una estoreta dins de la banyera o la dutxa per evitar caigudes.

• Col·locar barres tant al lavabo com a la dutxa que ajudin els usuaris
a recolzar-se però que a la vegada els ajudin a fer correctament la
transferència.

• Utilitzar diverses ajudes tècniques, com cadires de lavabo, aixecadors
del vàter...
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• L’aixeta de la dutxa hauria de ser termostàtica i de palanca, ja que són
més fàcils de manipular.

• Evitar tancar la porta del lavabo.

• Les portes haurien d’obrir cap a l’exterior.

6. Menjador:

• Les cadires hauran de tenir reposabraços i suports.

• Utilitzarem més la butaca que el sofà.

• Els seients no han de ser molt alts ni molt baixos, per afavorir les
mobilitzacions.

• Emprar televisors amb comandament a distància i telèfons sense fils.

7. Habitacions:

• Evitarem col·locar el llit al costat de la paret, per tal de facilitar-ne la
mobilitat pels dos costats.

• Intentar no orientar el llit a prop de la finestra, ja que pot provocar
enlluernaments, sobretot en aquells usuaris que presenten problemes
visuals.

• Emprar llits articulats per millorar les transferències. Si no es pogués
posar un llit articulat, ens assegurarem que aquest no sigui ni massa
alt ni massa baix.

• Suprimirem les moquetes, ja que provoquen caigudes.

• En usuaris amb problemes amb la mobilitat farem servir els matalassos
d’aire, ja que alleugereixen els dolors del cos.

8. Cuina:

• L’aigüera no ha de ser massa alta ni massa profunda.

• Les aixetes de palanca eviten lesions als canells.

• Els prestatges no han d’estar ni massa alts ni massa baixos.

• Els estris més habituals per cuinar cuinar es col·locaran en espai
accessibles.

• Emprar cuines elèctriques o de vitroceràmica evita les cremades. A
més a més, en tenir una superfície plana ajuden a emprar correctament
els estris.

• El terra haurà de ser antilliscant.

2.3 Ajuts tècnics en les activitats de la vida diària

Un ajut tècnic és un instrument, equip o sistema utilitzat per una persona discapa-
citada o dependent, i produït específicament per a ella o disponible per a qualsevol
persona, que ajuda a compensar, alleujar o neutralitzar la seva discapacitat o
dependència. Les ajudes tècniques són útils (destinataris):
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• Per a tots tipus de discapacitat (física, sensorial, intel·lectual).

• En totes les etapes de la vida (nens, adults, persones grans).

• Per a tota activitat (mobilitat, activitats de la vida diària, comunicació,
treball, lleure, esport...).

• Per a tots els llocs on poden estar les persones (espai residencial, transport,
zones urbanes o rurals...).

A l’hora de cercar l’ajut tècnic més apropiat per al nostre usuari, podem fer
servir la classificació del Centre Estatal d’Autonomia Personal i Ajudes Tècniques
(CEAPAT). Dins del seu catàleg podreu trobar una gran quantitat d’ajudes
tècniques, tenint en compte la diversitat funcional o el grau de dependència dels
nostres usuaris.

Les ajudes tècniques tenen com a finalitat:

• Prevenir: donar seguretat, evitar caigudes i accidents, evitar lesions a la pell
o altres, i especialment per al manteniment de la salut i per al manteniment
de l’autonomia més temps.

• Millorar l’autonomia: compensar o suplir la limitació funcional i facilitar
la participació de la persona en l’activitat.

• Facilitar la tasca del cuidador: evitar esforços en la cura de la persona
amb discapacitat.

En la taula 2.3 podeu veure el tipus d’ajudes tècniques segons l’àrea d’afectació.

Taula 2.3. Tipus d’ajudes tècniques segons l’àrea d’afectació

Àrea d’afectació Ajudes tècniques

Per a la protecció i la higiene personal Recol·lectors d’orina, les ajudes per aixecar-se del llit o per banyar-se: barres de dutxes,
adaptadors per a aixetes, seients de banyera i dutxa, materials antilliscants, velcros i botonadors,
calçadors...

Per afavorir la mobilitat Cadires de rodes, pròtesis i ortesis per afavorir la bipedestació i la deambulació, caminadors,
bastons, crosses i trípodes, discos giratoris...

Per afavorir les tasques domèstiques Estris per ajudar a preparar els aliments, per ajudar a netejar, per ajudar a alimentar-se...

Per a l’adaptació a l’entorn (mobles i adaptacions
d’edificis i llars residencials)

Taules, dispositius de llum, llits, dispositius per tancar i obrir portes...

Per afavorir la comunicació, la informació i la
senyalització

Micròfons, amplificadors, ordinadors, productes de recolzament a la senyalització, la comunicació,
l’orientació espacial i temporal...

Per a l’abast de productes Estris per arribar a llargues distàncies o per substituir les funcions de la mà.

Per afavorir l’oci Jocs adaptats a les característiques individuals, pilotes de goma de diferent diàmetre i rigidesa.

Per al tractament mèdic Blísters setmanals o mensuals, calendari per controlar la medicació, tallador de pastilles i triturador,
dispensador de gotes, xeringuilles, pistoles d’injecció...

Per a la prevenció d’úlceres per pressió Coixins, matalassos i sobrematalassos, pròtesis i ortesis per afavorir la bipedestació i la
deambulació.
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Tots els materials han d’estar regits per la norma ISO 9999, dins de la
classificació de l’Associació de Teràpia Ocupacional, que pretén generar
entorns i ajudes al més accessibles possibles, tot generant materials eficaços,
segurs i accessibles a qualsevol mena d’usuari i discapacitat.

2.4 Tècniques d’entrenament d’habilitats de la vida diària

Totes les tècniques relacionades amb les activitats de la vida diària (AVD) hauran
d’anar orientades a aconseguir la independència de les persones amb dependència
amb l’objectiu de preparar-la i ajudar-la a ser al més autònoma possible. Per fer-
ho ens pot ser de gran ajuda emprar les tècniques de modificació de conducta,
com el modelatge, l’encadenament i els reforços.

A l’hora de portar a terme qualsevol de les activitats descrites en l’apartat anterior,
el tècnic en integració social haurà de seguir les següents premisses:

1. Ens assegurarem que l’habitació compleix amb els requisits de privacitat i
llum apropiada.

2. Examinarem cadascuna de les tasques a desenvolupar i, si fos necessari, les
desglossarem en passos més simples.

3. Ajudarem el nostre usuari a realitzar totes les tasques que pugui de manera
autònoma.

4. Tenir preparats tots els estris necessaris per portar a terme cadascuna de les
activitats descrites anteriorment.

5. Donar una instrucció verbal cada vegada.

6. Donar instruccions visuals emprant la tècnica del modelatge.

7. Tenir paciència i donar el temps necessari per tal que el nostre usuari pugui
portar a terme l’activitat.

8. Animar i motivar el nostre usuari en tot moment

2.4.1 Programes d’entrenament de les habilitats de la vida diària

Els programes d’entrenament de les habilitats de la vida diària són un conjunt
estructurat i sistemàtic d’actuacions que tenen com a finalitat augmentar o millorar
les habilitats de la vida diària. Es troben organitzats en una seqüència de quatre
accions:

1. Valoració inicial de les AVD: és la primera fase de la intervenció. Es compon
de dos processos:
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• La recollida d’informació, que se centra en l’anàlisi del nivell funcional
de la persona i dels factors ambientals en els quals es mou.

• La concreció d’aquestes necessitats en un diagnòstic de la funcionalitat.

Aquesta valoració no s’ha de focalitzar en les limitacions o dificultats de l’individu,
sinó en la determinació del nivell de capacitat funcional que conserva l’usuari. A
partir de l’anàlisi d’aquestes dades es farà un diagnòstic de la funcionalitat de la
persona que permetrà iniciar la fase de planificació del programa.

2. Planificació del programa d’entrenament: la segona fase d’intervenció està
formada per diverses etapes.

El primer que farem serà el plantejament dels objectius de la intervenció. Els
objectius indiquen allò que volem aconseguir o els efectes i resultats que s’esperen
quan es planteja un programa d’entrenament, ja que el que pretenem és modificar
una determinada situació. Els objectius ens ajudaran a donar resposta a aquestes
preguntes:

• Què pretenem aconseguir?

• Quins canvis volem aconseguir?

• Quins efectes i resultats volem assolir?

Els objectius els redactarem en tres nivells:

1. Primerament definirem els objectius generals. Aquests corresponen a les
finalitats genèriques del nostre programa i tenen com a missió definir el
propòsit del programa.

2. Dels generals sorgeixen els objectius específics. Aquests s’encarreguen de
concretar els generals, tot indicant el camí que cal seguir per assolir-los.

3. Finalment, ens trobem amb els objectius operatius. S’encarreguen de
concretar els objectius específics. Aquests, a diferència dels anteriors, són
quantificables i mesurables a partir d’indicadors. Els objectius operatius ens
ajudaran a fer el seguiment i l’avaluació del grau de compliment del nostre
programa.

Després, en una segona fase, un cop hem concretat tots els objectius, caldrà fer
el disseny les activitats, que ens ajudarà a definir les actuacions específiques i
pràctiques que ens permetran desenvolupar les tasques d’entrenament. A banda:

• Aquestes activitats hauran d’estar planificades a través d’un calendari o
cronograma que ens permeti saber en quina seqüència durem a terme les
activitats.

• També ens caldrà determinar les tècniques d’intervenció i els recursos
necessaris que necessitarem per portar a terme cadascuna de les activitats.
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3. Execució del programa d’entrenament en AVD: un cop planificat el
programa d’entrenament el durem a terme tenint en compte sempre les necessitats
i potencialitats de la persona usuària de les quals partim, és a dir, del diagnòstic
de funcionalitat i dels objectius que ens hem proposat assolir.

Cal tenir en compte que els programes són més eficaços si es desenvolupen a
nivell individual, és a dir, sobre un sol usuari, ja que atendrem més i millor les
seves necessitats. Per tant, prioritzarem l’entrenament individual.

També cal tenir en compte l’entorn de la persona usuària. En cas que l’entrena-
ment es doni en la pròpia llar, disposar d’una llar adaptada és una condició bàsica
perquè la persona en dependència pugui assolir la major autonomia possible.

4. Avaluació del programa: és la darrera fase del programa d’entrenament i
permet valorar en quina mesura els objectius previstos s’han assolit. A més a
més, s’encarrega de valorar els resultats i definir les conclusions oportunes en
relació amb la consecució dels objectius establerts a l’inici. Ens ajuda a detectar
deficiències i a reorientar-les.

Una vegada finalitzat el programa d’entrenament d’habilitats de la vida diària, com
a tècnics haureu d’elaborar un informe en què es recullin totes les incidències
esdevingudes durant la vostra posada en marxa del programa.

2.5 Exemple pràctic d’un programa d’entrenament en AVD

Les activitats de la vida diària (AVD) són necessàries per mantenir una correcta
salut i la pròpia autonomia personal i social. Els usuaris requeriran tenir certes
destreses per realitzar les tasques quotidianes, com ara mantenir la higiene
personal, vestir-se i desvestir-se diàriament, tenir cura de l’alimentació i fer les
tasques domèstiques, entre d’altres.

Per això, tots els programes d’entrenament en AVD s’han de realitzar de manera
individualitzada, adaptant-los a les característiques i necessitats de cada usuari
i establint un període d’assimilació i acomodació dels nous aprenentatges per
aconseguir que l’usuari adquireixi la màxima autonomia possible, desenvolupant
les tasques de manera eficaç i amb total seguretat.

A continuació presentem un supòsit d’entrenament per a una dona de 86 anys
amb Parkinson en fase moderada. Com a tècnics haurem de confeccionar-li un
programa d’entrenament en habilitats perquè pugui assolir amb certa autonomia
les tasques quotidianes.

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 Domiciliaria
(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, i s’ha adonat que
sovint necessita ajut d’una altra persona. El més important que cal treballar és:
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• La higiene personal: presenta dificultats en la higiene diària bàsica i moltes dificultats motrius
per a la higiene a la dutxa.

• La vestimenta: li costa apujar-se la roba.

• L’alimentació: tot i que té certa autonomia a l’hora de menjar, presenta dificultats en la
utilització dels coberts.

• Les 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.

2.5.1 Disseny del programa d’entrenament de la usuària en les AVD

Primerament, atendrem a les circumstàncies particulars del programa d’entrena-
ment 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 d’higiene, vestimenta i alimentació.

• Té referents familiars col·laboratius amb certes dificultats per ajudar-la en
el seu dia a dia.

Per aquest motiu, plantejarem 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, 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.

2.5.2 Formulació dels objectius del programa d’entrenament en AVD

A partir de la valoració inicial de la situació de la usuària al domicili concretem els
objectius del programa segons els tres nivells de concreció: generals, específics i
operatius, tal com es mostra en la taula 2.4.



Promoció de l’autonomia personal 57 Intervenció en les activitats de la vida diària

Taula 2.4. 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

2.5.3 Metodologia

La metodologia emprada amb aquesta usuària serà participativa alhora que
educativa, ja que el que pretenem és que la Matilde adopti noves estratègies que
l’ajudin a afavorir la seva autonomia, permetent-li actuar de manera autònoma,
sense necessitat de dependre de ningú.

Per fer-ho emprarem tècniques que ens ajudin a millorar i a potenciar les capacitats
i funcionalitats en aquelles AVD en què la Matilde presenta més dificultats. A més,
hem de tenir en compte que la nostra funció com a tècnics també és assessorar
i entrenar en l’ús de productes de suport, tant la Matilde com els seus fills;
per això, aplicarem una sèrie de tècniques que ens ajudaran a crear entorns més
favorables i adaptats a les necessitats de la usuària.

Les tècniques que emprarem amb la Matilde i els seus fills seran cinc:

• La primera que utilitzarem serà la tècnica de la reestructuració cognitiva,
ja que ens ajudarà a modificar aquelles creences errònies que li impedeixen
comportar-se de manera assertiva vers el tècnic d’Integració Social i els seus
fills. Com a tècnics encaminarem la Matilde a detectar les seves pors i els
seus errors de manera autònoma.

• La segona que portarem a terme serà la tècnica de la instrucció verbal,
en què com a tècnics emprarem el diàleg amb la Matilde per explicar-li
quines habilitats socials són de vital importància que modifiqui o ampliï per
millorar el desenvolupament de les AVD amb què presenta més dificultat.

• Per desenvolupar les dues primeres tècniques necessitarem, a més, utilitzar
la tècnica del modelatge amb la qual entrenarem la Matilde a partir de
la imitació i de l’observació directa del nostre model (quan nosaltres hi
estiguem) o del model dels seus fills (quan no supervisem la tasca). Per
portar-la a terme amb la Matilde seguirem els següents passos:
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1. Primer informarem la Matilde del que practicarem amb ella i del que volem
aconseguir amb aquella o aquelles activitats. Li explicarem detalladament
les actuacions que durem a terme per assolir els objectius planificats, i
en tot moment l’animarem a superar les pors i a actuar amb fermesa i
determinació.

2. Planificarem un cronograma en què hi establirem les diverses activitats
que ens hem programat amb la usuària i la instruirem perquè compleixi
i segueixi aquelles activitats. Se li explicaran un per un els continguts
que es volen assolir en cadascuna de les sessions que portarem a terme i
l’ajudarem a reconduir-les quan sigui necessari, sempre respectant el seu
principi d’autodeterminació i actuant exclusivament quan considerem que
veritablement és necessari.

3. Repetirem les activitats tantes vegades com siguin necessàries fins que
comprovem que la Matilde les té completament automatitzades i que per
si mateixa és capaç de desenvolupar-les; en aquest moment ja no farà falta
la nostra supervisió, ja que la usuària haurà consolidat correctament les
diverses conductes planificades.

• La quarta serà la tècnica de la retroalimentació o feedback, tant amb la
Matilde com amb els seus fills, per fer-los saber de l’evolució de les seves
accions en les AVD o, pel contrari, per ajudar-los a corregir i a millorar en
aquelles activitats amb què encara presenten certes dificultats.

• Finalment, acabarem utilitzant la tècnica de la reestructuració ambiental,
la qual ens ajudarà a afavorir la qualitat de vida de la Matilde. El que farem
és realitzar petites modificacions en el seu entorn quotidià i físic que l’ajudin
en el seu recolzament diari.

2.5.4 Selecció de les activitats del programa d’entrenament en AVD

Per poder portar a terme el programa d’entrenament en AVD de la Matilde ens
hem proposat 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.
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• 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.

2.5.5 Temporalització del programa d’entrenament de les AVD

En la planificació de la temporalització hem de tenir en compte la demanda de
formació que els fills de la usuària ens han fet; per això, les diferents activitats
s’hauran de realitzar en un horari en què la família hi sigui present. Per tant, el
primer que caldrà és consensuar l’horari d’intervenció amb la família.

D’altra banda, en aquest cas, la usuària mostra certa autonomia en algunes AVD, i
en les que necessita ajuda està recolzada per la família. Per tant, la nostra tasca no
serà tant d’intervenció directa amb la Matilde, sinó que farem una intervenció
encarada a l’ensenyament-aprenentatge de les activitats, donant a conèixer
mètodes, tècniques i recursos útils tant a la usuària com a la família.

En tot moment ens assegurarem que les activitats s’aprenen de manera progres-
siva a través de diferents sessions que persegueixen una única finalitat: conèixer
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Trobareu més informació
sobre el model

d’aprenentatge de
Bandura i Ausebel a la

unitat “Entrenament
d’habilitats d’autonomia

personal i social”,
d’aquest mateix mòdul.

el mètode, les tècniques i els recursos per tal de posar-ho en pràctica diàriament
de la manera més autònoma possible, i en cas que no sigui possible, amb ajuda de
la família.

Per això, 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, proposem un cronograma de 20 h de durada en sessions
diàries de 2 h distribuïdes de la següent manera (vegeu la figura 2.4):

Figura 2.4. Cronograma del programa d’entrenament de la Matilde

2.5.6 Desenvolupament de les sessions d’entrenament en AVD

Les quatre activitats que hem planificat es basaran en el model d’aprenentatge
de Bandura (aprenentatge per imitació utilitzant un model de referència) i
en el model d’aprenentatge significatiu d’Ausubel (aprenentatge d’assimilació i
acomodació).

Per portar a terme les diverses activitats partirem del següent esquema seqüenci-
al:

1. Presentació de les diverses activitats a la Matilde.

2. Preparació de la Matilde davant les activitats.

3. Instrucció a partir d’un model, en aquest cas el nostre com a tècnics en
cadascuna de les activitats a desenvolupar.

4. Implementació de les diverses activitats de manera seqüenciada.

5. Feedback i retroalimentació.

6. Automatització dels diversos aprenentatges.

7. Consolidació dels aprenentatges.

Iniciarem la intervenció presentant-nos a la Matilde i explicant-li que hem disse-
nyat un programa adaptat a les seves necessitats i característiques que executarem
de manera individualitzada al propi domicili.
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Li explicarem, de manera genèrica i amb llenguatge planer, les activitats que
hem programat i els objectius que volem assolir amb cadascuna d’elles. També
li explicarem la temporalització prevista i la importància de mantenir una actitud
oberta i participativa. Un cop explicat el programa i les quatre activitats previstes,
passarem a implementar el programa seguint el cronograma preestablert.

Com a tècnics, donarem molta importància a l’ordre d’implementació i
d’execució en totes les activitats, i adaptarem els passos a les necessitats de
l’usuari. En tot moment supervisarem les accions que realitzi, tot corregint
aquells aspectes en què presenti més dificultat i fomentant un feedback
bidireccional. Emprarem el reforç positiu com a tècnica de modificació de
conducta i de motivació de l’activitat.

Activitat 1: higiene personal bàsica

Es tracta d’una activitat que pretén fer conscient a la usuària d’adquirir bons hàbits
d’higiene personal vinculats a les seves necessitats, sempre fora de la dutxa i de
manera diària.

Comunicarem de manera detallada la importància de la higiene en el nostre dia
a dia i explicarem tots els passos que cal seguir, així com l’ordre correcte dels
mateixos, per tal que la Matilde s’acostumi a fer-ho per si mateixa. Així, per
seqüenciar correctament aquesta activitat li ensenyarem els següents passos:

1. Realitzarem l’activitat conjuntament amb la usuària i sempre procurarem
no envair la seva intimitat.

2. Deixarem preparats tots els estris i materials necessaris per portar a terme la
higiene diària fora de la dutxa, com el raspall de dents, la pinta, la tovallola
per eixugar-se la cara i les mans...

3. Supervisarem l’activitat i, quan sigui necessari, l’estimularem de manera
verbal si considerem que s’oblida d’algun aspecte de la seva higiene diària.
La idea és que nosaltres li mostrem el model correcte per fer l’activitat i a
posteriori li deixem temps perquè la faci ella per si mateixa.

4. Li ensenyarem a netejar-se correctament la cara, a tenir cura de les dents
(aquesta activitat la treballarem força sempre en en acabar els diversos
àpats), a pentinar-se i a tenir cura de les mans.

Activitat 2: higiene personal dins la dutxa

Explicarem de manera detallada la importància de dutxar-se els dies que ella
seleccioni. Concretarem els passos a seguir, així com l’ordre correcte dels
mateixos, per tal que la Matilde s’acostumi a fer-ho per si mateixa.

Com a tècnics tindrem molt en compte l’ordre d’implementació i d’execució
de l’activitat, i adaptarem els passos a les necessitats de la usuària. Així, per
seqüenciar correctament aquesta activitat, li ensenyarem els següents passos:



Promoció de l’autonomia personal 62 Intervenció en les activitats de la vida diària

1. Prepararem tots els materials que necessitarà per portar a terme l’activitat:
roba neta, tovalloles, sabó, esponja, estora de la dutxa...

2. Respectarem la intimitat de la Matilde, tot evitant que a l’hora del bany hi
hagi massa familiars dins del lavabo. Per poder-li donar aquesta intimitat
podem tancar la porta o córrer les cortines de la banyera o dutxa.

3. Obrirem l’aixeta i graduarem la temperatura de l’aigua segons els gustos de
la usuària. Com a tècnics és molt important tenir en compte l’opinió de la
usuària i evitar els corrents d’aire.

4. Li anunciarem que s’ha de treure la roba i col·locar-la tota junta en un costat
del lavabo i que entri a la dutxa.

5. A partir d’aquí, s’haurà de mullar tot el cos, tancar l’aigua i posar sabó a
l’esponja.

6. Li ensenyarem a ensabonar-se des de les parts més netes fins a les més
brutes.

7. Obrirem l’aixeta i li ensenyarem a esbandir-se.

8. Li ensenyarem a eixugar-se bé per evitar algunes malalties produïdes per la
humitat.

9. Un cop eixugada, li direm que s’apliqui crema per a la pell i desodorant a
les axil·les.

10. L’ensenyarem a vestir-se.

11. Finalment, li mostrarem com recollir tots els estris emprats en la dutxa i
com col·locar-los correctament al lloc corresponent.

En tot moment, com a tècnics supervisarem l’activitat realitzada per la Matilde
i corregirem aquells aspectes en què presenti més dificultat. També emprarem
el reforç positiu com a tècnica de modificació de conducta i de motivació de
l’activitat.

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

1. Informarem la Matilde de la tasca que portarem a terme.

2. Crearem un espai íntim i respectuós en què la Matilde se senti a gust.

3. No anirem amb preses, sinó que hi dedicarem el temps que considerem
necessari per fer la higiene personal.

4. Li remarcarem que és molt important que no tanqui la porta del lavabo amb
clau.

5. Li col·locarem una goma a la dutxa per evitar que rellisqui i una estora a la
part de fora per tal que pugui recolzar-se en sortir i en entrar.
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6. No marxarem del domicili, sinó que estarem a prop tant per ajudar-la a entrar
com per ajudar-la a sortir de la dutxa.

7. Un cop al dia revisarem l’estat de la pell i li farem una neteja dels genitals.

8. Es demanarà la col·laboració de l’usuari en aquelles tasques que pugui
realitzar de manera més autònoma, d’aquesta manera fomentem la seva
autoestima.

9. La temperatura de l’habitació haurà d’oscil·lar entre 22 i 24 ºC. Per mantenir
la temperatura és apropiat tancar portes i finestres, d’aquesta manera evitem
els corrents d’aire.

10. La temperatura de l’aigua haurà d’estar a uns 37 ºC aproximadament,
sempre sota el criteri de la Matilde. Si la volgués més freda o més calenta
apujarem o abaixarem la temperatura.

11. Emprarem sabons no irritants i tindrem en compte l’elecció dels mateixos
per part de la Matilde.

12. Aprofitarem la higiene personal a la dutxa per fer massatges a la pell i
afavorir així la circulació sanguínia.

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

14. Emprarem roba ampla, com vestits oberts, faldilles i pantalons de goma a
la cintura, sabates sense cordons i mitges fins a la cuixa.

15. En finalitzar, recollirem tota la roba del terra i endreçarem el lavabo.

Activitat 3: La vestimenta

Com que la Matilde presenta dificultats a l’hora d’apujar-se la roba, plantejarem
l’activitat amb la següent seqüenciació:

1. Deixarem a l’armari només la roba que s’adeqüi a l’estació de l’any en què
ens trobem.

2. Li ensenyarem a seleccionar correctament la roba. El més recomanable és
emprar roba elàstica i ampla, amb obertures per davant, amb la possibilitat
d’incorporar velcro...

3. L’ensenyarem a col·locar-se les peces de roba de la part superior. Primer
començarem indicant-li que s’ha de posar la roba pels braços i després
pel cap. El mateix sistema utilitzarem a l’hora d’ensenyar-li a posar-se les
faldilles, els vestits i els sostenidors, sempre cordats pel cap.

4. Triarem les peces de roba que es vulgui posar i les deixarem al seu costat
per ordre. Si detectem dificultats en aquest procediment li podem donar
indicacions verbals de com fer-ho.

5. Sempre donarem ordres senzilles i respectarem el temps que necessiti per
portar-les a terme.
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6. L’ensenyarem a vestir-se asseguda, ja que d’aquesta manera no perdrà
l’equilibri i evitarem que es faci mal.

7. Canviarem o adaptarem aquelles peces de roba que li suposin dificultats a
l’hora de cordar-se-les.

8. En tot moment la motivarem a realitzar l’activitat.

9. Se li aconsellarà treure totes les catifes i cables que hi hagi pel terra de les
habitacions per evitar caigudes.

Quan la Matilde porti a terme l’activitat, corregirem tots aquells processos en què
presenti més dificultat, i emprarem el reforç positiu per motivar-la.

Les ajudes tècniques que utilitzarem per a cadascun dels procediments descrits
seran:

• Botonadors amb una sola mà.

• Robes de peça amb velcro que li facilitaran poder-se vestir més autònoma-
ment.

• Calçadors de mitges i mitjons, ajudant la Matilde a no haver-se d’ajupir.

• Adaptacions per a cordills.

• Clips per als pantalons.

• Allargadors que ajudaran la Matilde a no haver-se d’ajupir i a no haver
d’exercir massa força quan es posi la roba.

Activitat 4: tècniques culinàries

A l’hora de portar a terme aquesta activitat mirarem de simplificar al màxim la
tasca i col·locarem sempre davant de la usuària només aquells aliments i estris
que siguin els apropiats i necessaris per cuinar. Com a tècnics, els passos a seguir
seran els següents:

1. Ensenyarem la Matilde a planificar els menús amb antelació, comprant els
aliments necessaris per cuinar-los i evitant que aquests es facin malbé.

2. Li ensenyarem a planificar una llista de la compra i a cuinar amb total
tranquil·litat, sense preses.

3. Planificarem conjuntament uns horaris tant per cuinar com per digerir els
aliments.

4. Crearem receptes diverses en què hi hagi combinació d’aliments de produc-
tes làctics, fruita, carn, peix...

5. Deixarem el temps necessaris tant per preparar els aliments com per menjar-
los.
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6. Escollirem els utensilis més apropiats per elaborar els diversos plats, sempre
adaptats a les característiques de la nostra usuària. És molt recomanable
emprar estris amb nanses grans, ja que d’aquesta manera li resultarà més
fàcil poder cuinar i poder desplaçar els aliments d’una banda a l’altra.

7. Mostrarem com col·locar degudament els estris de cuina per arribar-hi amb
normalitat.

8. Ensenyarem la Matilde a arrossegar les olles i les paelles, d’aquesta manera
no haurà de fer tanta força i no es farà mal. Si els ha d’arrossegar amb els
aliments calents li aconsellarem que es posi uns guants aïllants de calor.

9. Buscarem una cadira adaptada a les característiques de la usuària per tal que
pugui cuinar sense la necessitat de passar-se moltes estones dreta.

10. L’ajudarem en allò estrictament necessari.

En el moment que portem a terme l’elaboració de les diverses receptes culinàries
tindrem en compte:

• Elaborar plats amb un equilibri energètic i adaptat a les característiques de
la Matilde i la seva família.

• Evitarem crear en excés receptes que incloguin aliments amb greixos
saturats. Ajudarem la Matilde a crear receptes riques en fibra, fruites,
verdures, llegums i cereals, que li aportaran molta energia per al seu dia
a dia.

• Li aconsellarem no ingerir en excés aliments amb molt de sucre.

• Li ensenyarem a cuinar reduint el consum de sal en els plats.

• Finalment, se li aconsellarà hidratar-se amb líquids, majoritàriament d’ai-
gua o sucs naturals.

Recordeu que mentre la Matilde porti a terme l’activitat haureu de corregir aquells
processos en què presenti més dificultat i fomentar un feedback bidireccional,
emprant el reforç positiu per motivar-la.

Les ajudes tècniques que utilitzarem per ajudar amb la preparació i la ingesta
d’aliments són:

• Coberts amb mànec gruixut.

• Plats fondos i no massa plens ajudaran que el menjar no li caigui.

• Gots amb tapa, que li permetran beure el contingut sense que li caigui.

• Contrast de color entre les estovalles i els plats l’ajudaran a distingir-los.

• Taula graduable, que permet col·locar-la a l’alçada i en la posició adequades
a les necessitats de la Matilde.

• Engruixidors de coberts, que faciliten la correcta subjecció.

• Coberts amb diferents angles, que faciliten la ingestió de l’aliment.
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2.5.7 Avaluació del programa d’entrenament de les AVD

L’avaluació de la usuària pretén valorar el grau d’assoliment de les quatre activi-
tats treballades, així com el compliment dels objectius fixats per a cadascuna de
les activitats.

Per dur a terme aquesta valoració elaborarem una pauta d’avaluació que incorpori
els objectius operatius que ens proposàvem assolir i un conjunt d’indicadors
d’observació per a cadascun d’ells, valorats sota una escala d’estimació. Un
exemple de taula d’avaluació podria ser la que us presentem a continuació (vegeu
la figura 2.5):

Figura 2.5. Avaluació de l’assoliment de les activitats
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Avaluació de les activitats

Aquesta avaluació ens ha de permetre analitzar tots els aspectes implicats en la
viabilitat de l’aplicació de les activitats tals com la selecció de recursos materials,
espacials, humans i/o econòmics, la temporalització preestablerta i la planificació
del desenvolupament de cadascuna de les activitats i les tècniques d’intervenció
aplicades.

Com dèiem, per dissenyar la pauta d’avaluació prendrem en consideració tots els
aspectes que donin viabilitat a l’aplicació de l’activitat en si; això implica que
haurem de tenir en compte els següents punts:

• El grau d’assoliment dels objectius.

• La idoneïtat de l’espai utilitzat per portar a terme les activitats.

• La temporalització destinada a les quatre activitats.

• La selecció dels recursos: materials, especials, humans i econòmics em-
prats.

• La planificació en el desenvolupament de les quatre activitats.

• I les diverses tècniques emprades.

L’autoavaluació

L’autoavaluació, tot i ser subjectiva, ens aporta moltes pistes de la implicació
personal de tots els agents relacionats amb el programa d’entrenament de les AVD,
ja sigui dels mateixos familiars o dels professionals que han atès la usuària.

En aquest sentit, l’autoavaluació dels usuaris ens permetrà recopilar informació
de la seva impressió subjectiva vers les activitats realitzades al llarg del programa
d’entrenament de les AVD i l’assoliment dels objectius.

Pel que fa a l’autoavaluació dels professionals, podrem determinar com estan
desenvolupant les competències necessàries per assolir òptimament els objectius
del programa d’entrenament de les AVD i atendre les necessitats dels usuaris.

Les pautes d’autoavaluació han d’incloure indicadors clars i concrets que perme-
tin, tant als usuaris com als professionals, autovalorar el seu grau i qualitat de
participació i implicació en el programa.

Avaluació final i elaboració d’informes del programa en entrenament en les
AVD

Una vegada finalitzat el programa arriba l’hora d’avaluar tots els resultats.

Recordem que la demanda ens arriba a partir dels fills de la usuària, i que en el
moment de portar a terme el programa a la Matilde se li va passar un Programa
individual d’atenció (PIA) per determinar el grau d’execució de les diverses AVD.
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L’elaboració del PIA ens va ajudar a establir els objectius generals, específics i
operatius a portar a terme amb la nostra usuària i a definir els tipus d’activitats
més prioritàries a treballar.

Un cop acabada l’execució del programa d’entrenament en AVD cal analitzar les
dades obtingudes vers el grau d’assoliment de les diferents activitats planificades.
Un cop analitzades aquestes dades podrem dissenyar l’informe d’avaluació per als
fills de la Matilde.

L’informe el redactarem amb un estil proper i mostrant acompanyament, suport
i seguiment de l’evolució de les AVD. Per aquest motiu emprarem una escriptura
clara i planera, gens tècnica però prou professional, sempre amb correcció
ortogràfica i gramatical.

En l’elaboració de l’informe de la Matilde detallarem els aspectes més rellevants
sobre el funcionament del programa i l’assoliment dels objectius. És per aquest
motiu que l’informe estarà dividit en els següents apartats:

1. Salutació inicial.

2. Un desenvolupament, que inclourà els objectius que volíem aconseguir, les
activitats que havíem planificat i les que hem fet, així com les orientacions
que recomanem per afavorir l’autonomia de la Matilde.

3. Una cloenda d’acomiadament amb signatura o nom de la persona o de
l’equip de persones que redacten l’informe.

Exemple d’informe de la usuària

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, el tècnic en Integració
Social que s’ha desplaçat al seu domicili va elaborar i dissenyar un programa específic
d’entrenament d’AVD per a ella, amb activitats progressives que anaven adreçades a
millorar i potenciar la seva autonomia personal.

El treball que hem fet fins ara s’ha centrat exclusivament en les àrees d’higiene personal,
vestimenta i alimentació.

Un cop finalitzada aquesta primera quinzena, podem dir que la Matilde ha anat adquirint
progressivament estratègies per desenvolupar les activitats diàries amb major autonomia i
seguretat. A més, les ajudes tècniques que li hem ensenyat a utilitzar li han facilitat molt la
tasca de la vestimenta, 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 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, fet que ha permès que no li haguem d’haver
fet 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 d’integradors socials
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Finalment, recomanem contactar amb la usuària i amb els fills d’aquesta passades
unes setmanes per valorar l’efectivitat de la nostra feina, corregir errors o
replantejar-nos el format i les sessions per a un proper programa d’entrenament
de les AVD.
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Introducció

Les persones que presenten dificultats en l’orientació i la mobilitat veuen minvades
la seva capacitat a l’hora de moure’s amb autonomia, seguretat i eficiència pels
entorns quotidians i, a més a més, se senten condicionades a l’hora de realitzar les
activitats de la vida diària (AVD) de manera completament independent. Com
a professionals, haurem de fomentar programes d’entrenament de mobilitat i
orientació que ajudin els nostres usuaris a ser tan autònoms com sigui possible
a l’hora de fer els seus desplaçaments.

L’orientació i la mobilitat són processos que s’inicien en la infància i es completen
a l’adolescència. Aquests conceptes permeten als usuaris orientar-se en l’espai i
desplaçar-se amb seguretat dins l’entorn que gradualment van descobrint.

L’orientació i la mobilitat s’estructuraran en un únic apartat, on es categoritzaran i
es donaran les directrius d’elaboració dels programes d’intervenció que permetin
la integració social d’aquests usuaris. Es per això que dins del mòdul dedicat a
la promoció de l’autonomia personal, concretament en la unitat “Intervenció en
l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació”, tractarem de
centrar la nostra intervenció en generar entorns segurs i accessibles per a qualsevol
tipus de persona.

En el primer apartat d’aquesta unitat “Habilitats d’orientació i mobilitat” ana-
litzarem quines tècniques hem d’utilitzar per tal que els nostres usuaris es puguin
desplaçar amb total seguretat i confiança sobre l’entorn físic i social que els
envolta. Estudiarem els tipus de barreres arquitectòniques que hi ha al nostre
voltant i com les poden anar superant i intentarem fomentar espais i eines tan
accessibles com sigui possible.

En el segon apartat, “Intervenció en les habilitats d’orientació i mobilitat”,
aprendrem a realitzar programes d’entrenament d’orientació i mobilitat, de transfe-
rències i mobilitzacions, tot concretant els suports necessaris i les ajudes tècniques
que hem de gestionar amb els nostres usuaris per ajudar-los a aconseguir la seva
independència i autonomia dins d’aquest concepte, així com tots els processos que
han de seguir davant determinades situacions de la vida quotidiana.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Elabora programes d’entrenament en orientació i mobilitat, seleccionant les
tècniques pròpies de la intervenció.

• Identifica les fases d’un programa d’entrenament en orientació i mobilitat.

• Determina els elements d’un programa d’entrenament en orientació i mobi-
litat.

• Valora l’estat de les persones usuàries per tal de determinar els objectius del
programa en orientació i mobilitat.

• Selecciona estratègies, tècniques i mètodes d’intervenció en l’entrenament
en activitats d’orientació i mobilitat.

• Descriu les pautes d’actuació i col·laboració amb l’equip interdisciplinari i
la família.

• Argumenta la importància de les capacitats d’orientació i la mobilitat en la
vida quotidiana de les persones.

• S’anticipa als esdeveniments que puguin sorgir en l’entrenament de les
capacitats d’orientació i la mobilitat.

• Roman informat sobre les noves tendències i innovacions referides a la
intervenció en l’entrenament de les capacitats d’orientació i la mobilitat.

2. Organitza activitats d’adquisició de competències bàsiques de mobilitat i
orientació descrivint les fases del procés.

• Valora l’estat de les persones per determinar els objectius de les activitats
en mobilitat i orientació.

• Selecciona tècniques d’orientació i mobilitat.

• Selecciona el mitjans i ajuts tècnics.

• Seqüencia les activitats d’adquisició de competències bàsiques de mobilitat
i orientació.

• Estableix les adaptacions dels ajuts tècnics en mobilitat i orientació en
funció de les característiques de la persona.

• Estableix mesures de prevenció i seguretat seguint la normativa legal vigent
pel que fa a la mobilitat i a l’orientació.
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• Valora la necessitat de controlar les variacions en la situació de la persona
pel que fa a la mobilitat i l’orientació.

• Valora la necessitat d’establir estratègies de col·laboració amb les famílies.

• Valora la importància de coordinar-se amb altres professionals per a l’orga-
nització de les activitats de mobilitat.

3. Desenvolupa activitats d’entrenament en mobilitat i orientació, seleccionant-les
en funció de les característiques que presenten.

• Du a terme les activitats per al manteniment i la millora de l’autonomia en
mobilitat i l’orientació.

• Adapta les activitats a les necessitats de les persones usuàries.

• Utilitza els mitjans i ajuts tècnics establerts en el programa d’intervenció en
la mobilitat i l’orientació.

• Utilitza materials amb iniciativa i creativitat.

• Assessora la persona usuària sobre els serveis i recursos comunitaris per a
la mobilitat i l’orientació i sobre com utilitzar-los.

• Aplica protocols d’actuació en mobilitat i orientació davant de situacions
de crisi en les persones.

• Adopta mesures de prevenció i seguretat en mobilitat i orientació.

• Resol de manera eficient les contingències sorgides en la intervenció en la
mobilitat i l’orientació.

4. Du a terme activitats de seguiment del procés de promoció de la mobilitat
i l’orientació, justificant-ne la selecció d’estratègies, tècniques i instruments
d’avaluació.

• Selecciona criteris i indicadors per a l’avaluació del programa d’entrena-
ment en mobilitat i orientació.

• Elabora instruments d’avaluació per al programa d’entrenament en mobili-
tat i orientació.

• Registra les dades de suport establertes en el programa d’intervenció en
mobilitat i orientació.

• Elabora els informes sobre el desenvolupament del programa.

• Transmet els resultats de l’avaluació a les persones implicades.

• Respon de manera eficaç a les contingències sorgides en la intervenció.

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

• Argumenta la importància del seguiment de la intervenció per millorar-la.

• Actua respectant la intimitat de l’usuari i la seva pròpia autodeterminació.
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1. Habilitats d’orientació i mobilitat

L’orientació i la mobilitat (OiM) són dos conceptes bàsics en l’evolució de
qualsevol dels éssers humans. Des que naixem, tenim la necessitat d’explorar el
nostre entorn, d’analitzar tot el que hi ha al nostre voltant. La mobilitat no deixa
de fer referència al moviment, però aquest no implica exclusivament la necessitat
de desplaçar-nos d’una banda a una altra, que també, sinó que comporta:

• saber on ens trobem,

• saber a on ens volem dirigir i

• quins sistemes farem servir per arribar al nostre destí final.

Per portar-ho a terme, els humans emprem una sèrie d’habilitats motrius bàsi-
ques que ens ajuden a desenvolupar-nos amb total normalitat, afavorint la relació
amb altres persones, adquirint coneixements, ajudant a explorar nous objectes,
noves dimensions, nous espais...; en definitiva, ens ajuden a relacionar-nos millor
amb l’entorn que ens envolta.

La mobilitat és la capacitat per moure una part del cos i/o desplaçar-se
d’un lloc a un altre mantenint una estabilitat i alienació corporal correctes,
sempre de forma segura, eficient i efectiva, sense ensopegar amb cap mena
d’obstacle.

1.1 Què entenem per ’moviment’?

El moviment es compon d’una sèrie d’accions simples que hem après amb els
anys. Des del moment del naixement, el nostre cos es troba disposat a realitzar
una sèrie d’exercicis motors que ajuden al correcte desenvolupament del nostre
cos. A mesura que anem creixent, aquests exercicis motors es van perfeccionant
fins al punt d’integrar-se definitivament dins del nostre repertori de moviments
corporals.

Per al desenvolupament de les activitats de la vida diària (AVD), els humans hem
hagut d’aprendre i dominar una sèrie de moviments bàsics que són necessaris per
sobreviure. Entre aquests moviments destaquen:

• Els desplaçaments: com per aprendre a caminar, a córrer, a arrossegar-se...

• L’esquema corporal: es tracta d’una representació del nostre cos. Cadascú
de nosaltres té una idea sobre el seu cos i les diferents parts que l’integren.
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Així doncs, tots som capaços d’establir i definir els moviments que podem
arribar a fer o no amb el nostre cos dins del medi en el qual ens trobem
immersos.

• Els moviments del cos a l’espai.

• La lateralitat: es tracta de la influència que tenim els humans per escollir un
dels dos costats del nostre cos. Per exemple, el més comú és que la majoria
dels humans emprem més la dreta que l’esquerra, això vol dir que la nostra
lateralitat dretana predomina sobre l’esquerrana.

• Els plans corporals: ajuden els usuaris a entendre millor la situació o la
direcció que tenen les seves estructures corporals. Hi destaquen:

– Pla sagital: passa des de la part anterior del cos fins a la part posterior.
És el que s’encarrega de dividir el cos en dues parts: dreta i esquerra.

– Pla frontal: passa des d’un extrem lateral del cos fins a l’altre extrem.
És el que s’encarrega de dividir el cos en anterior i posterior.

– Pla transversal: passa de manera horitzontal pel cos. És el que
s’encarrega de dividir el cos en superior i inferior.

• La velocitat: es tracta de la relació que hi ha entre l’espai o la distància que
utilitza una persona en el moment de desplaçar-se, així com el temps que
necessita per establir i portar a terme aquest desplaçament.

• El manteniment de l’equilibri: es centra en el fet que l’usuari, tot i tenir
poca base de sustentació, aconsegueix mantenir-se dret sense caure a terra.

• L’estabilitat: es tracta que els usuaris aprenguin a mantenir l’equilibri de
manera estable o tornar a recuperar-lo si han patit alguna mena de caiguda.

• L’alineació corporal: es tracta de recol·locar les diferents parts del cos,
principalment l’esquelet, en el moment de desenvolupar determinats movi-
ments.

L’equilibri és l’estat del cos quan determinades forces hi actuen
contrarestant-lo i provocant que la persona en moments determinats tingui
poca base de sustentació amb el terra; això provoca que el cos actuï de
contrapès, donant-li estabilitat i evitant que caigui a terra.
La marxa, en canvi, és l’indicador principal de l’autonomia amb relació al
moviment i al desplaçament. Implica controlar l’equilibri en relació amb la
posició estàtica i en moviment dels usuaris.

1.2 Què entenem per ’orientació’?

L’orientació és la capacitat de saber situar-se en un espai concret i ajuda els nostres
usuaris a ser conscients de qui són i del context en el qual es troben immersos,



Promoció de l’autonomia personal 11
Intervenció en l'adquisició de les competències

bàsiques de mobilitat i orientació

donades les diverses situacions del dia a dia. Els ajuda a comprendre i controlar
tots aquells aspectes que engloben el seu dia a dia, per tant els dona seguretat.
Depenent de la situació, ens podem trobar davant de tres tipus d’orientacions:

• Orientació personal: ens ajuda a integrar tota aquella informació relativa
a la nostra identitat personal. Per exemple, edat, estat civil, estudis...
L’orientació personal la podem dividir en dos tipus més d’orientació:

– Orientació personal del cos: ens ajuda a captar tota la informació
referent als hemisferis del nostre cos. És l’encarregada d’establir els
conceptes de dreta, esquerra, a dalt i a baix, nord i sud...

– Orientació personal de la nostra vida: ens ajuda a orientar-nos
cronològicament per totes les etapes de la nostra vida personal. Per
exemple, s’encarrega d’establir l’edat dels fets, les dates importants,
els esdeveniments...

• Orientació temporal: ens ajuda a gestionar la informació de diverses
situacions i a saber-la col·locar cronològicament en el temps. Per exemple,
el dia, l’hora, el mes, les estacions de l’any...

• Orientació espacial: ens ajuda a gestionar la informació amb relació al
lloc que ocupa dins de l’espai. Per exemple, el lloc on vivim, el lloc on ens
trobem actualment, el lloc on ens volem desplaçar...

Teràpia d’orientació a la realitat (TOR)

La teràpia d’orientació a la realitat (TOR) són un conjunt de tècniques mitjançant les quals
l’usuari pren consciència de la seva situació en el temps (orientació temporal), l’espai
(orientació espacial) i respecte a la pròpia persona (orientació personal). Li proporciona
una major comprensió d’allò que l’envolta, i produeix un augment en la sensació de control
i en la seva autoestima, tot reduint els nivells de confusió i evitant la desconnexió amb
l’entorn que l’envolta.

Aquesta tècnica va aparèixer per primera vegada als Estats Units als anys seixanta. Anava
destinada a aquells usuaris que presentaven un deteriorament cognitiu. Amb la tècnica
se’ls proporcionaven elements d’orientació (en temps, lloc, persona i situació) tant de
manera individual com en grup. Les sessions són sempre gestionades per un terapeuta
especialitzat que s’encarrega de programar les activitats tenint en compte els materials
necessaris per assolir els objectius planificats.

1.3 El concepte d’orientació i mobilitat (OiM)

Orientació i mobilitat (OiM) són dos conceptes vinculats que no es poden enten-
dre de manera independent, ja que la mobilitat implica directament orientació.

L’orientació ajuda els nostres usuaris a posicionar-se en l’espai. Per fer-ho,
inconscientment emprem punts fixos que ens ajuden a saber on ens trobem ubicats.
Per orientar-nos, els humans utilitzem els nostres sentits; per saber-nos ubicar
i orientar dins d’un espai concret. Els procediments més habituals els podem
englobar en:

Tauler d’orientació

És un suport en què es presenta
la informació bàsica de manera
estructurada: dia de la setmana,
data, estació de l’any... També
s’hi poden afegir elements
variables que ajudin l’usuari a
identificar si fa sol, si plou, si
està ennuvolat... Es tracta d’una
tècnica molt utilitzada que té
com a objectiu fixar les nocions
espacials i temporals d’un
moment concret.
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• Procediments perceptius: són els encarregats de captar la informació que
ens arriba des del nostre entorn a través dels sentits. Si disposem d’algun
sentit alterat, la transmissió de la informació també es pot veure afectada.

• Procediments cognitius: són els encarregats de captar la informació i
emmagatzemar-la a la memòria. Quan un usuari es vol desplaçar d’un lloc
a un altre, el nostre cervell crea una ruta. Per fer-ho es basa en tres principis
bàsics:

– Ubicació: la podríem definir com el punt de partida des del qual
iniciarem la nostra marxa.

– Destí: el lloc on l’usuari vol arribar.

– Camí a seguir: és considera l’espai que hi ha entre el punt de partida
i el destí final.

• Procediment d’interacció: es tracta de l’actualització de la informació
que ens arriba de l’entorn per mitjà del desplaçament continu i de l’obser-
vació directa. D’aquesta manera els usuaris elaboren els seus recorreguts,
modificant-los segons la informació rebuda de l’exterior.

Origen del concepte d’orientació i mobilitat (OiM)

El concepte d’orientació i mobilitat (OiM) es va començar a aplicar després de la Segona
Guerra Mundial. A partir de llavors es van començar a desenvolupar diverses tècniques
per ajudar els veterans de guerra que havien perdut la vista. En dècades posteriors,
les universitats van trobar interessants aquestes tècniques i van començar a crear
programes d’entrenament per a persones amb discapacitat visual. Actualment hi ha cursos
especialitzats de professionals que treballen tant amb adults com amb infants. La funció
d’aquests professionals es ensenyar aquestes persones a saber-se orientar i moure’s per
l’entorn.

1.3.1 El funcionament de l’orientació espacial

L’orientació espacial és molt important en el nostre dia a dia, ja que és la que
ens ajuda a percebre els objectes, les persones i els animals i a situar-los dins d’un
espai determinat.

Per fer-ho, el nostre cervell analitza els estímuls, externs i interns, que li arriben
a través dels sentits, creant una representació mental de l’objecte, la persona o
l’animal; així com de tots els components que configuren aquesta informació
procedent de l’exterior.

Un cop la informació arriba al cervell, aquest s’encarrega d’analitzar com es
troben distribuïts en l’espai, quina orientació tenen, quina capacitat ocupen, a
quina distància es troben de nosaltres...

Aquest tipus d’orientació es comença a desenvolupar durant la infantesa, quan
l’infant és conscient del seu propi cos. Ja des de ben petits tenim curiositat per
saber quin espai ocupa el nostre cos en relació amb els objectes que hi ha on som
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nosaltres. Tot i així, ens trobarem que en el nostre dia a dia com a professionals
haurem de treballar amb força usuaris que presenten alteracions espacials.

Les alteracions espacials no es deuen a una única causa, sinó que poden estar
motivades per diverses causes, com per exemple lesions cerebrals, dèficits en el
desenvolupament, malalties, discapacitats... Les principals alteracions espacials
les podem classificar en:

• Usuaris que presenten problemes de desorientació espacial: això els
provoca dificultats per moure’s i orientar-se dins d’un entorn quotidià.
El problema recau en la dificultat que presenta l’usuari per percebre les
relacions espacials i les distàncies entre els diversos punts de referència.
D’altres vegades, s’origina perquè l’usuari no és capaç de reconèixer on
és; en aquest cas l’afectació es troba immersa en els diversos processos
cognitius, com ara l’atenció, la memòria... És força habitual que les
persones que presenten Alzheimer es desorientin amb facilitat.

• Usuaris que presenten desorientacions temporals: es tracta d’usuaris que
no saben orientar-se respecte al quin dia és, el mes, l’any....

• Usuaris que presenten doble orientació: es tracta d’usuaris que no són
capaços d’orientar-se en determinades parts del dia o bé que tendeixen a
barrejar el que perceben en aquest mateix moment amb elements irreals o
imaginaris. És el cas d’usuaris que són per exemple al centre de dia però
que a la vegada diuen que són a la platja. És cert que són al centre de dia,
però no a la platja.

Wayfinding

El Wayfinding és un sistema d’informació d’origen anglosaxó que s’encarrega de guiar i
orientar les persones dins dels entorns físics pels quals es desplacen, tot ajudant-les a
millorar la seva comprensió i experiències dins de l’espai. Es centra en la diversitat de les
persones i en tenir en compte les seves capacitats físiques, socials i comunicatives en el
moment de fer els diversos desplaçaments.

1.3.2 Desenvolupament humà en relació amb l’orientació i la
mobilitat

El desenvolupament de l’orientació i la mobilitat en els humans és un factor molt
important, ja que afavoreix de manera positiva els usuaris en el desenvolupament
de les diverses activitats de la vida diària (AVD).

El fet de poder-se desplaçar autònomament els ajuda a l’hora de realitzar per si
mateixos i de manera autònoma les AVD. D’altra banda, l’OiM també els ajuda a
afavorir altres factors, com per exemple:

• Factors psicològics: els possibilita poder tenir més confiança i seguretat en
si mateixos, afavorint la seva autoestima i motivació.

Alzheimer

És la malaltia més comuna de la
demència. Es tracta d’una
malaltia cerebral que genera
problemes en la memòria dels
usuaris, en la forma de pensar i
de comportar-se.



Promoció de l’autonomia personal 14
Intervenció en l'adquisició de les competències

bàsiques de mobilitat i orientació

• Factors físics: els ajuda a desenvolupar determinats moviments que impli-
quen treballar la psicomotricitat fina i la psicomotricitat gruixuda.

• Factors socials: els ajuda a afavorir les relacions socials amb d’altres
usuaris i/o familiars.

Psicomotricitat gruixuda i psicomotricitat fina

La psicomotricitat gruixuda es caracteritza perquè l’usuari empra les extremitats superiors
i inferiors així com el seu tòrax en la realització dels diversos exercicis. Els exercicis que se
solen emprar per reforçar aquest tipus de psicomotricitat són: exercicis de força, d’agilitat,
de ritme, d’equilibri, de coordinació, de lateralitat, de control de la marxa...

En canvi, a la psicomotricitat fina, l’usuari emprarà els dits per treballar. Aquest tipus de
psicomotricitat l’ajudarà a desenvolupar diverses activitats de la vida diària. Els exercicis
principals seran: coordinar els dits, fer la pinça, coordinar les dues mans, tallar, repassar...

1.3.3 Discapacitats i dificultats d’orientació i mobilitat

Com a tècnics haurem d’analitzar de manera molt acurada les mancances de les
persones que presenten discapacitat, ja que depenent del tipus de discapacitat
presentaran unes mancances o unes altres. A continuació es mostren, amb trets
generals, les mancances en relació amb les discapacitats:

• Discapacitat visual: aquests usuaris presentaran dificultats en la detecció
d’obstacles, com ara escales, desnivells, objectes sortints... A més a més,
presenten dificultats en el seguiment d’itineraris i tenen greus limitacions a
l’hora d’identificar els missatges i els senyals visuals, com ara els cartells,
els avisos, els semàfors, les senyalitzacions...

• Discapacitat cognitiva: presenten dificultats tant en l’orientació espacial
com temporal, tot i que també és força freqüent que presentin limitacions
en altres àrees com per exemple en l’equilibri i en la percepció.

• Discapacitat motriu: presenten dificultats per salvar desnivells i escales,
tant per problemes musculars com per no poder mantenir l’equilibri, passar
per portes o passadissos estrets o executar trajectes llargs sense poder
descansar o accionar mecanismes relativament complexos i que es troben
a diferents altures.

• Discapacitat intel·lectual: els problemes més importants els tenen respecte
a l’orientació espacial i temporal.

1.4 Barreres arquitectòniques

En el nostre dia a dia com a tècnics ens trobarem davant d’usuaris que presentaran
problemes de mobilitat. Això els generarà frustració, malestar, desmotivació...
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El fet que no es puguin desplaçar, no es puguin alimentar per si mateixos, no
puguin agafar un transport públic, entre d’altres situacions, els provoca, en alguns
casos, greus problemes emocionals.

Les barreres arquitectòniques afecten, en bona part, l’accessibilitat i el despla-
çament. Els usuaris que necessiten, per exemple, una cadira de rodes o bastons
per desplaçar-se, necessitaran disposar d’uns espais mínims per poder maniobrar
i, per tant, la distribució del mobiliari ha de ser l’apropiada i estar adaptada a les
necessitats personals de la persona amb discapacitat.

Com a tècnics, la nostra funció serà assessorar en les millors ajudes tècniques
que facilitin l’autonomia i la independència dels nostres usuaris. Però no es tracta
només d’assessorar, sinó que hem d’intentar que la nostra societat, i sobretot
les nostres administracions públiques obliguin els ajuntaments a crear espais,
edificis, voreres, carrers que permetin l’accessibilitat de qualsevol persona, tingui
o no discapacitat. Malauradament, a dia d’avui encara ens trobem immersos en
una societat que, tot i que ha evolucionat, viu envoltada d’espais poc accessibles.

Les barreres arquitectòniques són obstacle físic, social, econòmic o
arquitectònic que dificulta o limita la llibertat de moviments i la integració
de les persones en la societat.

1.4.1 Accessibilitat i desplaçament

L’accessibilitat és una condició important per garantir l’autonomia, la no-
discriminació i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, però malaura-
dament a dia d’avui encara hi ha carrers, parcs i edificis tant públics com privats
que no són gens accessibles.

Un entorn és accessible quan hi ha un increment de la qualitat de vida i una
major participació social de les persones que tenen discapacitat, de la gent gran
o d’altres persones que temporalment pateixen dificultats per raó de les barreres
arquitectòniques. Suposa, a més, un benefici per al conjunt de la societat, ja que
facilita que tothom pugui gaudir de l’entorn amb total seguretat i comoditat.

L’accessibilitat universal implica que qualsevol persona pugui disposar
de les infraestructures i els serveis o productes en igualtat de condicions i
utilitzar-los, independentment de la seva condició física, psíquica o sensorial.
Aquest concepte és aplicable a dues formes bàsiques d’activitat humana: la
mobilitat i la comunicació. Totes dues poden estar subjectes a limitacions
com a conseqüència de l’existència de barreres.

El desplaçament també es veu afectat per les barreres arquitectòniques. El fet
que les persones que presenten discapacitat es puguin desplaçar d’un lloc a un
altre, amb total autonomia i llibertat, els ajuda a augmentar la seva autoestima

Pla d’accessibilitat

Instrument que identifica i
planifica les actuacions que cal
dur a terme perquè en l’àmbit
d’aplicació del pla s’assoleixin
les condicions d’accessibilitat
establertes per la Llei 13/2014,
del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
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Targeta d’aparcament

Document vàlid a tota la UE que
dona dret al titular a estacionar el

vehicle amb què es desplaça a
una plaça d’aparcament

reservada per a persones amb
discapacitat; entre altres

facilitats. Es troba regulat per
l’article 48 i determina que les

persones que superin el barem de
mobilitat reduïda que estigui

establert per la normativa
reguladora de la qualificació, i el

reconeixement del grau de
discapacitat, en seran

beneficiàries.

i a desenvolupar una percepció més positiva envers la seva qualitat de vida. És
per això que serà de vital rellevància fer que tots els transports, tant públics
com privats, siguin accessibles per a les persones que presenten alguna mena de
discapacitat o dependència.

Disseny universal o disseny per a tothom fa referència al disseny d’entorns,
espais, edificis, serveis, mitjans de transport, processos, productes, aparells,
instruments, eines, dispositius i elements anàlegs que garanteix que, sense
que calguin adaptacions totes les persones hi poden accedir, en la mesura
del possible, sense excloure la utilització de mitjans de suport, si calen, per
a grups particulars de persones amb diversitat funcional.

1.4.2 Classificació de les barreres arquitectòniques

Les principals barreres arquitectòniques es poden agrupar de la següent manera:

• Barreres arquitectòniques urbanístiques (BAU): les trobem en les vies
públiques i els espais públics. Les més rellevants són: voreres en mal estat o
gens accessibles, ja que algunes presenten desnivells importants, mobiliari
urbà mal ubicat, cotxes mal aparcats, parcs i jardins no accessibles...

• Barreres arquitectòniques d’edificació (BAE): les trobem a l’interior dels
edificis tant públics com privats, en els accessos a aquests edificis, en el
tipus portes, la majoria força estretes, per on no passa una cadira de rodes...

• Barreres arquitectòniques del transport (BAT): les trobem en els diferents
mitjans de transport públics i privats, i provoquen que els usuaris es vegin
amb greus dificultats per poder agafar algun dels transports o dificultats per
poder gestionar el seu propi vehicle.

• Barreres arquitectòniques de comunicació (BAC): es tracta d’obstacles o
impediments que dificulten l’expressió o la recepció dels missatges, ja sigui
a través dels mitjans de comunicació, de suports de megafonia, dels senyals
acústics o visuals de l’entorn o de la comunicació interpersonal entre la
persona discapacitada i altres persones.

• Barreres arquitectòniques socials: es tracta de falsos estereotips relacio-
nats amb la discapacitat, com per exemple els sentiments de llàstima o
de compassió, la resistència al canvi o la no-acceptació de la diversitat,
entre d’altres. Aquestes barreres provoquen interferències en les relacions
personals de la persona discapacitada envers la resta de persones i poden
arribar a generar situacions de marginació social.
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Les barreres d’actitud són les actituds que, directament o indirectament,
per acció o per omissió, generen una situació discriminatòria, ja que
obstaculitzen que una persona amb discapacitat pugui gaudir dels seus
drets en igualtat de condicions respecte a una altra persona en una situació
anàloga.

El marc normatiu en matèria d’accessibilitat i no-discriminació, per raó de
barreres físiques, de comunicació o d’actitud, s’ha fet més extens en els darrers
anys des de l’aprovació de la Convenció Internacional sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, que ha donat lloc a diverses
normes per establir unes condicions bàsiques d’accessibilitat. Però, per altra
banda, aquest ventall de normes sovint ha generat complexitat d’interpretació i
aplicació pràctica i concreta.

La Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya és
l’encarregada d’establir les condicions d’accessibilitat perquè els espais
d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis
i la comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la
no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats
d’interacció amb l’entorn. A més a més, s’encarrega de promoure l’ús
de sistemes i mitjans de suport que millorin la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat i d’integrar en el marc normatiu de Catalunya
les condicions bàsiques d’accessibilitat.

1.5 Desplegament de la Llei d’accessibilitat a Catalunya

Segons específica la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat de Cata-
lunya, qualsevol persona ha de poder accedir amb seguretat a qualsevol mena
d’espai, tant públic com privat. És per això que aquesta llei estableix tres subtipus
de mitjans de suport:

• Els productes de suport: són instruments, aparells, eines, dispositius, me-
canismes o elements anàlegs que permeten a les persones amb discapacitat
poder dur a terme les activitats que sense aquesta ajuda no podrien fer, o
que només podrien fer a costa d’un gran esforç.

• El suport personal: es tracta d’un professional preparat per a facilitar o
garantir l’ús de productes i serveis, la comunicació o la mobilitat de les
persones amb discapacitat, com ara l’intèrpret de la llengua de signes, el
guia intèrpret o l’assistent personal.

• El suport animal: animal ensinistrat especialment per a cobrir necessitats
concretes d’una persona amb discapacitat, com els gossos d’assistència.

Per altra banda, la llei també estableix i dictamina que:

Itinerari de vianants

Es tracta d’un espai de pas que
permet un recorregut continu, on
es relacionen els diferents espais
entre si, amb les edificacions i
els mitjans de transport de
l’entorn, i permeten accedir-hi
sense dificultats.

Mitjans de suport

Són les ajudes que actuen com a
intermediàries entre l’entorn i
les persones amb discapacitat,
permetent-los millorar la qualitat
de vida o incrementar
l’autonomia personal.
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• Els espais urbans d’ús públic (carrers, places, parcs...) s’han d’adaptar de
manera progressiva a les condicions dels plans municipals d’accessibilitat.

• Els edificis d’ús privat (habitatges, tallers, oficines...) han de garantir l’accés
a les zones d’ús comunitari.

• Els edificis d’ús públic (teatres, museus, poliesportius...) han de garantir
l’accessibilitat als diferents espais que en formen part.

• Els elements dels espais urbans d’ús públic (bancs, papereres, paviment...)
han de ser accessibles, tant si són permanents com si són provisionals.

• Els espais naturals d’ús públic (zones de muntanya, platges...) han de
comptar, sempre que es pugui, amb camins i serveis accessibles que
respectin el medi ambient.

• Els transports públics han de garantir l’accessibilitat de qualsevol persona
als mitjans de transport.

• Els productes de consum particular han d’incorporar criteris de disseny
universal i garantir l’accés de les persones cegues o sordcegues a les dades
més importants dels productes: identificació i data de caducitat, informació
per evitar al·lèrgies, perills, informació dels prospectes farmacèutics...

• Informar i promoure l’ús de les noves tecnologies per facilitar la relació
amb les persones amb discapacitat, així com utilitzar diversos sistemes per
informar les persones que presenten alguna mena de discapacitat (mitjan-
çant textos en lectura fàcil, sistema Braille, lletra ampliada o altres).

1.5.1 Fites evolutives

Si analitzem evolutivament la trajectòria pel fonament de l’autonomia personal i
social de les persones amb discapacitat i dependència al nostre país haurem de
partir en primera instància de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social
dels minusvàlids (LISMI).

La LISMI va ser una llei aprovada per unanimitat al Parlament espanyol i es
va caracteritzar per abordar totes les problemàtiques socials de les persones amb
discapacitat en l’àmbit de salut, de rehabilitació, d’educació, de treball, de serveis
socials, de barreres arquitectòniques, entre moltes d’altres. Aquesta llei es va
caracteritzar per introduir els cinc grans principis d’igualtat, de no-discriminació,
d’integració social, de normalització i de participació d’aquests col·lectius dins
de la nostra societat, sobretot gràcies a la constància i a l’esforç constant que van
desenvolupar el col·lectiu de persones amb discapacitat.

Gràcies a la LISMI i a les diverses reivindicacions dels col·lectius de discapa-
citats, al desembre de l’any 2003 es va establir una nova llei que renaixeria
dels fonaments de la LISMI. Es tracta de la Llei 51/2003, de 2 de desembre,
d’igualtat d’oportunitats, de no-discriminació i d’accessibilitat universal de



Promoció de l’autonomia personal 19
Intervenció en l'adquisició de les competències

bàsiques de mobilitat i orientació

les persones amb discapacitat (LIONDAU), que va establir i definir els termes
com vida independent, normalització, accessibilitat universal, disseny per a tots/es,
transversalitat, igualtat d’oportunitats..., donant la possibilitat de canviar molts
plantejaments sobre la prestació i serveis que es donaven fins a l’actualitat a
aquests col·lectius.

El 13 de desembre de 2006, la Convenció sobre els drets de les persones amb
discapacitat de les Nacions Unides va establir un canvi en la percepció social
del terme discapacitat, prioritzant l’oportunitat d’aquests col·lectius a viure la
seva vida de la manera més autònoma possible. A partir d’aquesta convenció
es va començar a treballar sobre l’eliminació de les barreres en la participació
i l’exercici dels seus drets i es va lluitar per garantir la promoció de la seva
independència en l’àmbit físic, mental, social i professional.

Actualment, la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya
és l’encarregada d’establir les condicions perquè els espais d’ús públic, els
edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i la comunicació siguin
accessibles.

1.5.2 Codi professional i ètic de la intervenció en els programes
d’entrenament de les habilitats d’OiM

L’ètica del professional d’integració social es fonamenta en la relació que s’esta-
bleix amb les persones usuàries, així com amb les seves emocions. La intervenció
amb els usuaris en els programes d’entrenament de les habilitats d’orientació i
mobilitat (OiM) es fa:

• Respectant la seva autonomia

• Respectant la seva intimitat

• Respectant el seu nivell d’autodeterminació

• Millorant els processos de comunicació

Per poder portar a terme uns bons programes d’entrenament en les habilitats
d’OiM, serà necessari que l’equip interdisciplinari generi el següent:

• Un bon clima de comunicació entre el professional o professionals i l’usuari
o usuaris, promovent una comunicació efectiva, reduint els nivells d’estrès
i d’angoixa i afavorint la resolució de conflictes.

• Ser responsables amb les nostres accions i decisions i no culpabilitzar a la
resta dels nostres errors.

• Estar disposats a millorar les tasques de l’equip interdisciplinari, tot
col·laborant de manera eficient i efectiva pel benefici dels nostres usuaris.
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Transferència fa referència a
traslladar un usuari d’un

costat a un altre.

Mobilització fa referència a
moure els usuaris sobre una

mateixa superfície, tot
realitzant canvis de

posicions.

• El tracte tant amb la resta de professionals com amb els usuaris haurà de ser
el més tolerant possible.

L’equip interdisciplinari haurà de portar a terme les següents tasques:

• Analitzar i comprovar les condicions de seguretat i d’accessibilitat dels
diferents suports d’ajuda tècnica.

• Tenir en compte les característiques i interessos dels usuaris en la realització
de les diverses tècniques de mobilitat i orientació.

• Comunicar a l’equip interdisciplinari qualsevol mena d’incidència tant en
els suports tècnics com en els humans.

Quan ens plantegem com a professionals l’atenció d’una persona en situació de
dependència i/o discapacitat, haurem de tenir en compte les següents premisses:

• Adequar la nostra intervenció professional a la tasca de mobilitat i orienta-
ció.

• Fomentar les relacions socials i la interacció amb altres familiars, amics o
usuaris.

1.6 La salut del professional d’orientació i mobilitat

Les principals malalties dels professionals o dels terapeutes d’orientació i mobi-
litat solen anar vinculades amb dolors físics, provocats la majoria de les vegades
per una posició incorrecta del cos quan fan les transferències o les mobilitzacions
dels usuaris, per un desequilibri en el sistema locomotor i per dificultats de
moviments en els espais en els quals han de treballar, com per exemple, espais
força reduïts, mobiliari mal posicionat, entre d’altres. La fatiga i l’estrès també
són dos elements molt importants en la mala salut del professional.

1.6.1 Potenciació d’una higiene postural correcta

Com a professionals és de vital importància aplicar i establir criteris d’utilització
d’una correcta higiene postural en el moment que fem les diferents mobilitzacions,
transferència o programes d’entrenament d’OiM, per evitar tant com sigui possible
patir importants lesions corporals. Per això és important que tots els centres
de treball disposin dels protocols apropiats per fomentar una higiene postural
correcta.
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Els protocols d’higiene postural es caracteritzen per establir les normes
que han de seguir els professionals d’atenció a les persones en situació
de dependència, per evitar postures corporals incorrectes en el moment
de fer les diferents activitats. Es tracta que com a professionals fem els
esforços de la vida quotidiana de la millor manera possible i sempre de
manera apropiada, només així podrem evitar els riscos de patir problemes a
l’esquena o a la columna vertebral.

1.6.2 Principals mesures que cal adoptar

Abans de fer qualsevol mena de mobilització, transferència o programa d’en-
trenament d’OiM, com a professionals haurem de tenir en compte les següents
mesures:

• Planificar amb antelació els moviments que farem amb els nostres usuaris.

• Desenvolupar una vida activa i fer exercici regularment.

• (S’aconsella) No descansar en excés, ja que això ens provoca una disminució
de la resistència dels nostres músculs i ossos.

En relació amb la columna vertebral haurem de potenciar les següents consignes:

1. Evitar estar molta estona en la mateixa posició.

2. A l’hora de fer les diverses mobilitzacions i transferències mantindrem
l’esquena recta, els peus separats i la planta es enganxada a terra. Quan
el centre en el qual ens trobem disposi de grues, les farem servir, ja que
d’aquesta manera no lesionem tant la nostra esquena. Si no disposa de
grues, sempre podeu fer les mobilitzacions i les transferències entre dos
professionals, ja que d’aquesta manera us repartiu equitativament el pes.

3. Quan vulguem canviar de posició, girarem tot el cos en la mateixa direcció.

4. Quan fem els exercicis d’entrenament d’OiM hem de tenir el cap i el tòrax
drets i tirar l’esquena enrere.

5. Sempre s’han de fer els moviments de manera suau i sincronitzada.

6. Planifiqueu amb temps les activitats. No aneu amb presses a l’hora de fer
les diferents postures corporals, només així evitareu lesionar-vos.

7. Quan vulgueu aixecar un pes de terra, flexioneu els genolls, mai l’esquena,
i mantingueu els peus separats. Aixequeu-vos suaument, fent força amb les
cames. Recordeu que l’esquena ha de continuar estant recta.

8. És molt important que establiu descansos entre les diferents activitats,
d’aquesta manera evitareu sobrecarregar la vostra columna vertebral.
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L’ergonomia és la disciplina
que s’encarrega d’ajustar

les condicions de les
tasques diàries de les

persones així com del seu
entorn, per promoure

entorns més saludables a
nivell d’higiene corporal.

La psicosociologia és la
disciplina que s’encarrega

d’estudiar la influència dels
factors psicosocials en el
treball diari dels diversos

professionals.

9. Procureu que el vostre entorn de treball sigui correcte. Eviteu tenir
obstacles que us dificultin poder fer les mobilitzacions, les transferències
i el programa d’entrenament d’OiM amb total normalitat.

Com millorar les dificultats físiques

Tots necessitem dormir per a recuperar-nos de l’activitat diària desenvolupada. El
fet de no descansar correctament ens pot provocar:

• Falta d’atenció

• Irritabilitat

• Augment de la tensió emocional

• Adormir-nos mentre portem a terme la nostra tasca

Per poder evitar tots aquests problemes es recomana a tots els professionals seguir
les següents consignes:

1. Planificar amb prou antelació totes les activitats que portarem a terme amb
els nostres usuaris.

2. Dedicar algunes estones del dia per a poder descansar i airejar-nos.

3. Fer les transferències i les mobilitzacions partint dels principis del treball
ergonòmic del nostre cos.

4. Fer exercici amb regularitat o caminar ajudarà a baixar els nivells de tensió i
d’ansietat i millorarà la nostra circulació i la tonificació dels nostres músculs
i ossos.

5. Mantenir un dieta equilibrada i hidratar-nos bé.

6. Relaxar-nos i respirar correctament.

7. Mantenir contacte amb els nostres amics i familiars i fer diverses activitats
que fomentin i estimulin la interacció social.

1.6.3 Aplicació de tècniques de prevenció de riscos laborals

Els principals riscos que es poden trobar els integradors socials i tots els professi-
onals que es facin càrrec de persones amb dependència o discapacitat, els podem
englobar en:

• L’estrès, que pot provocar problemes de memòria, alteracions de l’ànim,
nerviosisme i falta de concentració.
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• La síndrome d’esgotament professional (burnout), que es desenvolupa
quan hi ha una resposta prolongada de l’estrès en l’organisme.

• Els problemes físics vinculats a les males postures no ergonòmiques a
l’hora de fer les transferències i les mobilitzacions amb els usuaris. Aquests
problemes físics apareixen, perquè els cuidadors solen desenvolupar molta
fatiga, tensions musculars i certs dolors lumbars, cervicals i abdominals.

• L’ansietat en proporcions petites és saludable i habitual dins del nostre dia
a dia. És un sistema desenvolupat pel nostre organisme per alertar-nos dels
perills als quals ens trobem sotmesos. El problema sorgeix quan apareix
en situacions no perilloses i es desenvolupa de manera prolongada en el
temps conjuntament amb sentiments com la preocupació, la inquietud, la
por o l’alarma. Quan l’ansietat no es tracta de manera correcta apareix el
fenomen de l’estrès. Per controlar-la podem emprar diverses tècniques com:

– Exercicis de respiració.

– Exercicis de relaxació.

– Centrar la nostra atenció en altres punts o altres interessos.

– Controlar tots els nostres pensaments negatius i distorsionadors.

• La depressió, que és una de les malalties més habituals del segle XXI
i també més habituals dins de les tasques del cuidador. Els principals
símptomes de la depressió són:

1. Baixa motivació i desinterès per tot el que passa al nostre voltant.

2. Esgotament físic i emocional.

3. Desenvolupament de pensaments negatius i distorsionadors.

4. Sentiments de tristesa, ràbia...

5. Dificultats per conciliar el son.

6. Aparença física descurada.

7. Dificultats per menjar que provoquen pèrdua de pes.

• L’insomni, que apareix dins del nostre desenvolupament professional com
una manca de son propiciada per pensaments de tristesa, de culpa o pel
mateix estrès. Però també hi ha diversos estudis que afirmen que l’insomni
apareix vinculat amb el consum de tabac, cafè, te i xocolata.

Per pal·liar aquests símptomes, serà necessari que tots els cuidadors fem el
següent:

• Planificar amb temps les activitats que portarem a terme ens ajudarà a baixar
el nivell d’ansietat i d’estrès.

• Aprendre a cuidar-nos, dedicant-nos temps a nosaltres i als nostres amics i
familiars, per a les nostres aficions...

• Alimentar-nos i hidratar-nos correctament.

• Treballar l’autoconeixement, valorant els nostres punts forts i dèbils.
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• Aprendre i perdonar els nostre errors.

• Controlar la nostra pròpia actitud, no hem de perdre l’autocontrol. Hem
de ser capaços de transmetre calma en les situacions més agressives o
conflictives, hem d’ajudar a donar seguretat i escoltar.

• Controlar els nostres pensaments distorsionadors o les nostres interpretaci-
ons errònies.

• Descansar les hores necessàries.

• Fer exercicis amb una certa regularitat.

• Demanar ajuda quan considerem que sols no ens en podem sortir.

1.7 El paper del tècnic en integració social

A l’hora de desenvolupar la nostra tasca professional, ens trobarem amb una sèrie
de situacions de conducta alterades desencadenades pels nostres usuaris en el
seu dia a dia. Saber com afrontar-les és necessari, per tal de no perdre els papers
i portar a terme una correcta atenció individualitzada en cadascun d’ells.

1.7.1 El tècnic davant dels riscos ergonòmics i psicosocials

El tècnic en integració social duu a terme la seva tasca professional amb diversos
perfils d’usuaris. El tracte continu amb aquests usuaris pot provocar els següents
riscos:

1. Desenvolupament, en algunes ocasions, de relacions conflictives dels fami-
liars dels usuaris amb els professionals, que provoquen situacions d’estrès.

2. Exposició continuada de desgast emocional.

3. Ritmes de treball elevats.

4. Treball per torns i a vegades nocturns.

5. Mobilitzacions dels usuaris, la majoria de les vegades manuals.

6. Postures poc ergonòmiques.

7. Jornades de treball on els professionals estan gairebé tot el dia drets.

8. Monotonia i repetició de les tasques.

9. Conflictes amb altres professionals per manca de definició de les funcions
de cadascun dels llocs de treball.

10. Inseguretat i falta d’autoestima.
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Per pal·liar aquest efectes cal que els diversos professionals exposin de manera
oberta i concisa els diversos riscos:

• Aportant suggeriments, queixes o inquietuds per poder millorar els entorns
laborals en els quals es troben immersos.

• Planificant amb antelació les tasques que desenvoluparan.

• Avaluant l’equipament i en els casos necessaris recomanar als directors/ores
dels centres de treball l’adquisició de nous equipaments.

• Realitzant grups de treball que s’encarreguin d’avaluar i millorar tots els
processos ergonòmics dels treballadors que formen l’equip interdisciplinari.

1.7.2 Coordinació amb altres professionals

El tècnic en integració social (TIS), a l’hora de desenvolupar la seva tasca
professional, haurà de tenir en compte la visió i la implicació professional d’altres
especialistes. Molt sovint el TIS s’haurà de coordinar amb altres professionals per
tal de millorar la seva intervenció professional. Serà molt important que tots els
professionals que portin a terme tasques d’entrenament en orientació i mobilitat
(OiM) es coordinin per tal que les actuacions de cara als usuaris siguin eficients
i tinguin èxit, i no es limitin a meres actuacions independents.

Per fer-ho, serà convenient que tots els professionals s’organitzin en un únic equip
de treball, de tal manera que cada professional sigui responsable de l’actuació
d’una de les àrees i, entre tots, es respongui de manera global al mateix resultat.
Així doncs, el tècnic en integració social 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’atenció a persones en situació de dependència.

• Tècnics d’animació sociocultural.

Les tasques més rellevants que portaran a terme aquests professionals en
col·laboració amb el TIS aniran encaminades a:

• Fomentar i millorar les activitats de la vida diària.

• Valorar i entrenar les activitats en OiM.

• Facilitar ajudes tècniques o material ortopèdic.

• Portar a terme diversos protocols de caigudes i de mobilitat.
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• Desenvolupar tècnics de mobilitat i transferències.

• Atendre els familiars i demanar el seu suport i col·laboració.

1.7.3 Transmissió de la informació

Traspassar correctament la informació entre els diversos professionals que treba-
llen amb els usuaris és clau. Per fer-ho, com a professionals haurem de dissenyar i
implementar uns circuits d’informació i comunicació interns per tal de garantir
millores en l’atenció als usuaris.

Serà de vital importància evitar els problemes de coordinació, d’eficàcia i d’efici-
ència en el desenvolupament de les nostres tasques. Per això cal establir els canals
oportuns de comunicació per dialogar i valorar les evolucions i pronòstics dels
nostres usuaris.

A l’hora de desenvolupar les nostres comunicacions i transmetre la informació,
com a professionals ens podem trobar amb dues vies: les formals i les informals.
Com a professionals hem de ser capaços de recopilar el màxim d’informació dels
nostres usuaris, per tal de poder-la transmetre correctament i objectiva a l’equip
interdisciplinari, de manera clara i efectiva.

Canals de transmissió de la informació formals i informals

Els canals de transmissió de la informació formals es caracteritzen per ser processos
estandarditzats, regulats per uns protocols escrits on s’identifica el destinatari, el remitent,
els continguts... Són canals molt adients quan es volen tractar temes delicats o es volen
agilitzar els processos.

D’altra banda, els canals de transmissió de la informació per via informal fan referència a
tota aquella informació que es dona de manera verbal i de la qual no hi ha cap mena de
constància en cap document.
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2. Intervenció en les habilitats d’orientació i mobilitat

L’orientació i la mobilitat (OiM) són dos components essencials per mantenir la
llibertat i la dignitat de les persones que presenten discapacitat o dependència.
El fet de poder-nos orientar i desplaçar per un entorn, ens permet poder interactuar
amb altres persones, enfrontar-nos a situacions diverses i millorar el nostre
creixement personal, entre moltes altres accions.

El dia a dia de les persones que presenten discapacitat física està ple d’imprevistos.
És força habitual que aquestes persones de tant en tant demanin la col·laboració
d’altres professionals, familiars o amics en la gestió i desenvolupament de les
tasques de la vida quotidiana. Com a tècnics, haurem de tenir clares les següents
consignes generals:

• Els preguntarem si necessiten ajuda abans de donar-los-la.

• Evitarem que hi hagi obstacles dins de les zones de pas.

• Proposarem posar dins de la llar terra antilliscant, perquè els sigui més fàcil
poder-se desplaçar de manera autònoma.

• Si l’usuari porta un gos d’assistència, aquest haurà d’estar sempre al seu
costat i se li permetrà el pas.

• Sempre que ens dirigim a l’usuari, ho farem mirant-lo a la cara i si és
possible a la mateixa altura.

• Sempre els tractarem com a persones adultes.

2.1 La mobilitat

La mobilitat és la capacitat de moure cadascuna de les extremitats del cos,
possibilitant la deambulació d’un lloc a un altre mantenint una alineació i
estabilitat corporals. El fet de poder-nos moure ens facilita:

• Millorar i afavorir les condicions musculars de l’usuari així com la seva
autonomia alhora de desplaçar-se.

• Evitar postures incorrectes.

• Enriquir les interaccions socials amb altres persones o usuaris.

Els tècnics en integració social han de practicar diverses mobilitzacions de
persones amb dependència. Per realitzar correctament la mobilització de persones
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dependents, s’han de tenir en compte les següents consignes ergonòmiques per
tal de no lesionar-se el cos:

1. Mantenir l’esquena recta i els genolls flexionats.

2. Els peus hauran d’estar separats per millorar l’equilibri i un dels peus
col·locat en la posició a la qual es procedirà a fer la mobilització.

3. En el moment de la mobilització, ens recolzarem sobre el nostre cos.

4. Mantenir una seguretat correcta a l’hora d’agafar la persona, perquè no ens
caigui.

5. El cos ha d’actuar de contrapès.

6. Per moure persones amb greus dificultats de mobilitat, s’aconsella que la
mobilització la facin dos professionals.

7. S’ha de fer de forma rítmica i suau.

8. Utilitzar una cadira, per ajudar l’usuari a aixecar-se sol sense perdre
l’equilibri.

9. Intentar demanar la col·laboració de la persona us facilitarà la maniobra.

A l’hora de fer qualsevol mobilització, els tempos destinats a fer-la es regulen cada
2 o 3 hores, sempre respectant les hores de son.

Les ajudes tècniques que s’utilitzen per ajudar a facilitar les maniobres de
mobilització són:

• Grues elevadores o de bipedestació, tant manuals com elèctriques

• Safata amb disc de desplaçament

• Cadires de rodes

• Llits articulats (vegeu la figura 2.1).

Figura 2.1. Llit articulat
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2.1.1 Mobilització de persones dependents al llit

Quan tenim un usuari que ha de passar-se molt de temps enllitat i hem de realitzar
els canvis de roba del llit, els tècnics hauran de seguir les següents consignes:

1. Preparem tot el material.

2. Per canviar els llençols ens col·loquem davant del llit.

3. Posem una mà a l’espatlla de l’usuari i l’altra a la seva cuixa.

4. La girem cap a nosaltres.

5. Enrotllem el llençol que volem canviar i en posem un de nou a la meitat del
llit que tenim lliure.

6. Col·loquem de nou l’usuari de forma plana.

7. Ens dirigim a l’altre cantó del llit.

8. El tornem a girar cap a nosaltres.

9. Traiem el llençol brut i acabem de posar el net.

2.1.2 Mobilització cap la part superior del llit

Quan fem aquesta mobilització haurem d’avaluar en primera instància si ens
trobem davant d’un usuari que col·laborarà en la mobilització o ho haurem de fer
nosaltres sols. Si es donés aquesta segona opció, sempre hem de fer la mobilització
demanant ajuda a un altre professional. El procediment és el següent:

1. Ens col·loquem a un costat del llit.

2. Retirem els coixins i subjectem el cap de l’usuari.

3. Se li demana que s’agafi al capçal del llit i que flexioni els genolls tot
recolzant els peus sobre el matalàs.

4. Col·loquem el nostre braç per darrere del coll portant-lo fins a l’esquena, tot
assegurant l’estabilitat del cap.

5. L’altre braç el col·loquem per sota de les cuixes.

6. Col·loquem l’esquena recta i flexionem les cames.

7. Fem un senyal, l’aixequem cap a amunt i el conduïm amb la seva ajuda fins
a l’extrem del llit.
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2.1.3 Mobilització lateral al llit

Per portar a terme una mobilització lateral al llit, el procediment serà el següent:

1. Ens col·loquem al lateral del llit on farem la mobilització.

2. Comencem desplaçant la part superior del cos.

3. Col·loquem el braç per darrere del coll portant-lo fins a l’esquena, tot
assegurant l’estabilitat del cap.

4. Elevem i desplacem el tronc de l’usuari cap a ell mateix i al mateix temps
fem un balanceig de davant cap enrere.

5. A continuació passem a desplaçar la part superior del cos.

6. Col·loquem un dels nostres braços per sota de la lumbar de l’usuari i l’altre
sota les seves cuixes.

7. Fem el mateix balanceig que en la part superior i l’apropem fins al lateral
del llit.

8. Ara ja només falta desplaçar la part inferior del cos. Per fer-ho, col·loquem
un dels nostres braços per sota de les cuixes de la persona i l’altre per sota
del seu turmell i fem el desplaçament.

2.1.4 Transferència del llit a la cadira de rodes

És una de les transferències més habituals de la nostra pràctica com a professionals.
La taula 2.1 us mostra els passos que cal seguir. La mateixa tècnica la podem
aplicar quan passem l’usuari des de la butaca a la cadira de rodes o a la inversa;
això sí, com a professionals hem de flexionar molt més els genolls; tal com mostra
la taula 2.2.

Taula 2.1. Procés de la transferència del llit a la cadira

Passos de la
transferència

Del llit a la cadira de rodes

(1) Anticipem a l’usuari el
que farem perquè hi
col·labori. L’asseiem al llit i
li posem les sabates. (2)
Ens col·loquem al davant i
l’agafem per sota de la
cintura. Seguidament, (3)
li demanem que ens
abraci. Flexionem els
genolls.
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Taula 2.1 (continuació)

Passos de la
transferència

Del llit a la cadira de rodes

(4) Posem els nostres
peus davant dels seus.
Després (5) l’aixequem i
fem la rotació de cintura
cap a on tenim situada la
cadira.

(6) L’asseiem i felicitem
l’usuari per la seva
col·laboració.

Taula 2.2. Procés de la transferència de la cadira de rodes a la butaca

Passos de la
transferència

De la cadira de rodes a la butaca

(1) Anticipem a l’usuari el
que farem perquè hi
col·labori. En el cas del llit,
l’asseiem al llit i li posem
les sabates. (2) Ens
col·loquem davant seu i
l’agafem per sota de la
cintura. Seguidament, (3)
li demanem que ens
abraci. Flexionem els
genolls.

(4) Posem els nostres
peus davant dels seus.
Després (5) l’aixequem i
fem la rotació de cintura
cap a on tenim situada la
cadira.

(6) L’asseiem i el felicitem
per la seva col·laboració.

2.1.5 Canvis posturals

Fan referència a les diferents posicions que ha d’adoptar el cos i l’alternança per
evitar i prevenir possibles complicacions en la salut dels usuaris. Les funcions o
objectius dels canvis posturals són, principalment:
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• Prevenir úlceres per pressió.

• Mantenir un bon estat del sistema musculoesquelètic.

• Afavorir la funció cardiovascular i respiratòria.

• Prevenir complicacions genitourinàries o digestives.

Com a tècnics, haurem d’anar fent aquests canvis posturals cada dues hores
aproximadament, si es tracta d’usuaris que es troben convalescents al llit. Si, en
canvi, són usuaris asseguts a la cadira de rodes, s’han de fer cada hora. En aquest
últim cas, seria molt convenient ensenyar-los a fer-los ells mateixos. Per portar-los
a terme, ens ajudarem de coixins, i hem de tenir en compte la posició que emprem.
En el nostre sector utilitzarem dos tipus de posicions, la de decúbit supí o decúbit
lateral.

Per portar a terme el canvi postural en decúbit supí, el professional haurà de
col·locar un coixí entre les cames i un altre als turmells per poder mantenir els
talons elevats. En canvi, per portar a terme el canvi postural en decúbit lateral el
professional posarà l’usuari de costat, posant-li un coixí entre les cames per evitar
la pressió, i un altre coixí a l’esquena per evitar que es giri. La taula 2.3 mostra
quins són els passos a seguir.

Taula 2.3. Procés del canvi postural

Passos a seguir Canvi postural al llit

(1) Agafem el braç de
l’usuari que ens quedi
més a prop nostre. (2) El
separem del cos i formem
un angle de 45°. (3)
Flexionem l’altre braç
sobre el seu abdomen.

(4) Creuem la cama més
allunyada sobre la més
pròxima.

(5) Agafem l’espatlla més
allunyada amb una mà i el
genoll flexionat amb l’altra
i estirem, col·locant
l’usuari en decúbit lateral.

Com a ajuda tècnica, podem fer servir els matalassos d’aire. Són uns matalassos
que es posen sobre el matalàs i funcionen com un compressor, movent l’aire de
dins i modificant constantment les zones de pressió.
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2.1.6 La marxa

La marxa és l’indicador principal de la conservació de l’autonomia amb relació
al moviment i al desplaçament. Conservar-la implica controlar l’equilibri amb
relació a la posició estàtica i en moviment. Les persones que pateixen dependència
poden veure alterada de manera molt frustrant els nivells de la seva marxa. És per
això que saber acompanyar correctament la persona dependent afavorirà els seus
desplaçaments i li proporcionarà confort i seguretat. Hi ha diverses tècniques per
ajudar a desenvolupar correctament la marxa dels nostres usuaris; en destaquen:

• La marxa guiada

• La marxa amb crossa o bastó

• La marxa amb caminador

• Les tècniques per afavorir la pujada i baixada d’esglaons

Tècnica per millorar la marxa guiada

El tècnic o el cuidador s’ha de posar al costat de la persona que pretén guiar, una
miqueta més avançat, però mai massa allunyat de l’usuari perquè no perdi el seu
camp de visió. Seguidament ajudarà l’usuari perquè s’agafi de l’avantbraç del
tècnic per tal de mantenir l’estabilitat de la marxa. Tot seguit, s’inicia la marxa, i
el tècnic ha d’indicar en tot moment amb quina cama comencen a caminar i s’ha
d’adaptar sempre al ritme de l’usuari (vegeu la figura 2.2).

Figura 2.2. Tècnica de la marxa guiada

Tècnica per afavorir la marxa amb crossa o bastó

El tècnic o el cuidador s’ha de posar al costat de la persona que pretén guiar, una
miqueta més avançat, però mai massa allunyat de l’usuari perquè no perdi el seu
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camp de visió. Tot seguit se li dona el bastó perquè el faci servir com a suport.
Se li ha de dir que agafi el bastó amb una mà i es recolzi sobre ell, sempre una
miqueta més avançat que la resta del cos. El tècnic ha d’agafar el bastó per la part
de sota de l’empunyadura i aguantar-lo durant tot el desplaçament.

L’altra mà l’ha de situar sobre la part baixa de l’esquena de l’usuari per tal
d’afavorir la mobilitat. Aquesta mà l’ajudarà a poder iniciar i controlar el
desplaçament. Un cop preparat se li diu a l’usuari que comenci a caminar tot
avançant el bastó (vegeu la figura 2.3).

Figura 2.3. Tècnica de la marxa amb crossa o bastó

Les ajudes tècniques més habituals per millorar les maniobres en la marxa són
els bastons i les crosses; ajudaran els nostres usuaris a millorar la seva estabilitat
i disminuir càrrega en les cames.

Tècnica per afavorir la marxa amb el caminador

El tècnic o el cuidador s’ha de posar al costat de la persona que pretén guiar, una
miqueta més avançat, però mai massa allunyat de l’usuari perquè no perdi el seu
camp de visió. Tot seguit li entrega el caminador perquè el faci servir com a suport.
Li ha de dir que agafi el caminador amb les dues mans. El tècnic ha d’agafar el
caminador amb una mà per sota, i situar l’altra mà sobre la part baixa de l’esquena
de l’usuari per tal d’afavorir la mobilitat. Aquesta mà l’ajudarà a poder iniciar i
controlar el desplaçament.

Un cop preparat, se li diu a l’usuari que comenci a caminar tot avançant el
caminador (vegeu la figura 2.4). El solen emprar usuaris amb grans problemes
d’inestabilitat o amb grans fatigues.
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Figura 2.4. Tècnica de la marxa amb caminador

Tècnica per afavorir la pujada d’esglaons amb cadira de rodes

Aquesta tècnica s’hauria de desenvolupar sempre amb dos cuidadors, però si no
disposem de ningú més, la podríem desenvolupar de manera individual.

El primer que farem serà situar la cadira de rodes d’esquena a les escales que volem
pujar. El primer cuidador s’ha de col·locar uns esglaons més amunt i agafar ben
fort les nanses de la cadira pressionant cap avall, fins a col·locar-la a dues rodes.
Per altra banda, el segon cuidador s’ha de situar davant de la cadira i agafar-la pels
pedals.

Serà necessari anivellar la posició de la cadira de rodes entre els dos cuidadors,
per tal de no forçar l’esquena del cuidador que es troba situat a la part superior
de l’escala i, a més a més, tots dos cuidadors hauran d’exercir el mateix nivell
de força a l’hora de desplaçar la cadira. Recordeu que és molt important que feu
lliscar la cadira, mai la pugeu a pols, ja que us podríeu fer molt mal a l’esquena.

Tècnica per afavorir la pujada d’un esglaó amb cadira de rodes

Aquesta tècnica la pot portar a terme un únic cuidador i es desenvolupa amb la
cadira mirant d’esquena a l’esglaó. Podeu veure els passos a seguir a la taula 2.4.

Taula 2.4. Maniobres de pujada d’esglaons amb una única persona

Passos a seguir Pujada d’esglaons

(1) Primer col·locarem la
cadira davant de l’esglaó.
(2)Posteriorment
agafarem ben fort les
nanses de la cadira
pressionant cap avall i
elevant les dues rodes
davanteres fins a
recolzar-les en l’esglaó.
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Taula 2.4 (continuació)

Passos a seguir Pujada d’esglaons

(3) A continuació, la
impulsarem ben fort i
l’elevarem cap amunt.

Tècnica per afavorir la baixada d’un esglaó amb cadira de rodes

Aquesta tècnica la pot portar a terme un únic cuidador i es desenvolupa amb la
cadira mirant d’esquena a l’esglaó. Podeu veure els passos a seguir a la taula 2.5.

Taula 2.5. Maniobres de baixada d’esglaons amb una única persona

Passos a seguir Baixada d’esglaons

(1) Primer, col·locarem la
cadira d’esquena a
l’esglaó i el cuidador es
col·locarà en un nivell
superior.

(2) Posteriorment
agafarem ben fort les
nanses i la farem lliscar
inclinant-la sobre
nosaltres mateixos, fins
que les rodes grans baixin
per la força de gravetat
l’esglaó.

Les cadires de rodes s’utilitzen quan l’usuari presenta una gran dificultat en la
deambulació o es fatiga a l’hora de realitzar desplaçaments molt llargs. Hi ha dos
tipus de cadires de rodes: manuals i de propulsió motoritzada.

2.2 Mobilitat i desplaçaments de persones amb discapacitat visual

Per poder ensenyar un usuari invident a orientar-se i moure’s per diversos espais,
emprarem diversos programes d’entrenament on treballarem:
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• La conscienciació dels sentits: com que l’usuari ha perdut el sentit de la
visió, ens centrarem a reforçar i treballar la resta de sentits, sobretot l’oïda i
el tacte.

• Conceptes d’espai i de recerca: la nostra missió és ajudar-los a adonar-se
d’on estan ubicats els objectes.

• Guia amb visió: una segona persona que farà de guia a la persona invident.

• Protecció davant d’obstacles o perills aliens.

• Tècniques de bastó: es tracta d’ensenyar a la persona invident a moure’s i
localitzar objectes emprant el bastó com a guia.

És molt important tenir present que els principis bàsics de l’orientació i la
mobilitat (OiM) se centren en ajudar a l’usuari a:

• Definir la ubicació.

• Establir la destinació final.

• Decidir de quina forma arriba al seu destí.

Suport personal i animal

Per suport personal entenem la persona preparada per a facilitar o garantir l’ús de
productes i serveis, la comunicació o la mobilitat a les persones amb discapacitat, com
ara l’intèrpret de la llengua de signes, el guia intèrpret o l’assistent personal. Suport animal
fa referència a un animal ensinistrat especialment per a cobrir necessitats concretes d’una
persona amb discapacitat, com els gossos d’assistència.

2.2.1 El tracte a les persones amb discapacitat visual

El dia a dia de les persones que presenten discapacitat visual és ple d’imprevistos.
És força habitual que aquestes persones, de tant en tant, demanin la col·laboració
de persones vidents en la gestió i desenvolupament de les tasques de la vida
quotidiana. Com a tècnics, haurem de tenir clares les següents consignes:

1. Una persona cega es pot tacar la roba mentre menja. Serà important
notificar-li la situació amb tota naturalitat. De manera educada, ens
aproparem a la persona cega i li direm que porta una taca a la roba, d’aquesta
manera la posem en situació perquè de manera autònoma faci les gestions
oportunes per solucionar el problema.

2. Salutació: abans d’acostar-nos a la persona cega, li anticiparem qui som
amb total naturalitat. Si li volem donar la mà, també li anticiparem,
d’aquesta manera l’avisem de l’acció que volem portar a terme.

3. Comunicació: quan ens dirigim a una persona invident, ho farem sempre
mirant-la a la cara.



Promoció de l’autonomia personal 38
Intervenció en l'adquisició de les competències

bàsiques de mobilitat i orientació

4. Ajudar una persona invident: abans d’ajudar una persona cega, ens
aproparem i li preguntarem si vol que l’ajudem. Si accepta, li direm que
s’agafi del braç i l’ajudarem a desplaçar-se. En cas de travessar per semàfors,
se li anunciarà si està verd o vermell.

5. Acompanyar una persona cega al lavabo: quan fem de guia d’una per-
sona cega, serà necessari indicar-li la localització geogràfica dels diferents
objectes que hi ha al lavabo, perquè es pugui orientar més fàcilment i evitar
així ensopegades o caigudes.

6. Riscos: davant d’un obstacle imprevist, farem exclamacions informatives
com “aturi’s”, “pari”, per tal d’ajudar la persona a entendre que es troba
davant d’un perill imminent.

7. Manipulació d’objectes: quan donem un objecte a l’usuari, l’hi posarem a
la mà, tot descrivint-lo o deixant-lo en un lloc on l’usuari el pugui agafar.

8. Verbalitzacions a l’hora d’orientar: en el moment d’orientar un usuari
invident, emprarem termes que s’entenguin, com per exemple a la seva
esquerra, darrere seu... Hem d’intentar evitar utilitzar termes com aquí,
allí, allò..., ja que els confonen molt.

Com a tècnics d’integració social, davant d’una persona que presenta discapacitat
visual, sempre heu de:

• Oferir la vostra ajuda sempre que l’usuari cec us ho demani o ho necessiti.

• Parlar directament a l’usuari cec i no al seu acompanyant.

• Tractar-los com a adults que són.

2.2.2 Programes d’entrenament de competències bàsiques d’OiM de
persones cegues

Els programes d’entrenament de competències bàsiques de mobilitat i orientació
de persones invidents consisteixen en una sèrie de tècniques que ajudaran la
persona amb discapacitat visual a desplaçar-se amb autonomia, tant per espais
oberts com per espais tancats.

Podem classificar les principals tècniques que s’ensenyen a aquests usuaris en
les següents:

• Tècnica del guia vident

• Tècnica de protecció personal

• Tècnica de resseguir superfícies

• Tècnica de determinació de la direcció
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• Tècnica d’enquadrament

• Tècnica de contacte amb persones vidents

Tècnica del guia vident

La tècnica del guia vident es caracteritza per dotar l’usuari de les habilitats perquè
es desplaci de forma autònoma dins d’espais coneguts i desconeguts, acompanyat
d’un guia vident, un guia amb visió. Per portar a terme aquesta tècnica, serà
necessari que l’usuari tingui consciència:

1. del seu propi cos i del cos del guia,

2. dels plans corporals,

3. dels diversos moviments,

4. de la postura i

5. de la marxa correcta.

Aquesta tècnica és de les primeres que se sol ensenyar; no només a l’usuari, sinó
també als familiars. Pot passar que la persona amb discapacitat visual un dia
necessiti un guia que no domini prou bé la tècnica. Per això la persona amb
ceguesa ha de dominar prou bé la tècnica per poder-la ensenyar a altres usuaris
vidents i evitar que aquests s’acabin posant davant seu, impedint o dificultant el
seu desplaçament. La taula 2.6 us mostra com podeu portar a terme la tècnica de
guia vident.

Taula 2.6. Tècnica del guia vident; inici de la marxa

Passos a seguir Inici de la marxa

(1) La persona amb discapacitat
visual desplaçarà la mà fins a tocar
el braç del guia.

La tècnica del guia vident es
caracteritza perquè les dues
persones (guia i persona
amb ceguesa) caminen
agafades.
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Taula 2.6 (continuació)

Passos a seguir Inici de la marxa

(2) Es subjectarà al guia per sobre
del seu colze, amb el dit polze en el
costat exterior del braç del guia i
creant un angle de 90 graus.
D’aquesta manera, l’usuari pot
detectar tots els moviments que fa
el guia.

(3) La persona amb discapacitat
visual se situarà per darrere del
guia. (4) La persona que fa de guia
mantindrà el braç sempre al costat
del seu cos. (5) La velocitat de la
marxa la marcarà l’usuari
empenyent si vol anar més ràpid i
estirant del braç si vol afluixar la
marxa.

L’usuari pot agafar-se de qualsevol dels dos braços, segons la seva
preferència i la distància entre els dos haurà de ser d’una passa. A banda,
el guia sempre s’haurà d’adequar a la marxa de la persona amb discapacitat
visual.

Per efectuar els girs, el guia no ha de separar el braç del cos, d’aquesta manera
no augmentarà la distància que hi hagi entre les dues persones:

• Quan l’usuari cec vulgui canviar de direcció i el guia es trobi que hi ha
molta gent al voltant, el més aconsellable és emprar el gir enfrontat.

• Quan l’usuari vulgui canviar de costat perquè necessita pujar o baixar
esglaons o agafar-se de la barana, el guia es canviarà de costat o bé deixarà
a l’usuari que efectuï per si sol el canvi.

S’aconsella fer sempre el moviment parat; tot i que si l’usuari domina prou
bé la tècnica podrà fer el canvi en moviment.

Quan hi hagi baranes, el guia col·locarà la seva mà per sota de la mà lliure de la
persona amb ceguesa i la situarà a la barana. Retirarà la seva mà i l’usuari podrà
pujar o baixar de manera autònoma. Si no hi hagués barana, pot col·locar la mà a
la paret perquè tingui un punt de referència.
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Quan hi hagi voreres o esglaons, el guia aproximarà l’usuari a l’escala o a la
vorera, es farà una parada per captar l’atenció de l’usuari davant el canvi que patirà
en el seu recorregut. Es pot verbalitzar o bé esperar que l’usuari entengui que són
davant d’un obstacle. El guia es col·locarà perpendicular a l’inici del primer esglaó
i sempre s’avançarà un esglaó per davant de l’usuari. Al finalitzar, cal esperar i
seguir la marxa.

La taula 2.7 mostra els passos a seguir quan es vulgui passar per espais estrets o
superar obstacles.

Taula 2.7. Tècnica del guia vident; evitar obstacles

Passos a seguir Evitar obstacles

(1) La persona que fa de guia ha
d’estendre el seu braç cap enrere i
al centre de la seva esquena.

(2) L’usuari respondrà estenent el
braç.

(3) I es col·locarà darrere del guia.
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Com a guies, sempre mantindrem el nostre cos cap endavant, ja que si
ens girem per comprovar la col·locació del nostre usuari, podem provocar-li
confusió i pot entendre que estem fent un canvi de direcció.

La taula 2.8 mostra els passos a seguir en el moment de passar per les portes.

Taula 2.8. Tècnica del guia vident; passar per les portes

Passos a seguir Passar per les portes

(1) El guia les obrirà i indicarà a
l’usuari que en passar la torni a
tancar, col·locant la seva mà al
pom.

(2) En aquestes situacions, la
persona invident és posicionarà
darrere del guia, ocupant el mateix
espai vital.

(3) Un cop passada la porta, el guia
esperarà que l’usuari la tanqui.

La taula 2.9 mostra els passos a seguir quan l’usuari vulgui seure.
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Taula 2.9. Tècnica del guia vident; seure en una cadira

Passos a seguir Seure en una cadira

(1) El guia li indicarà si la cadira la
té d’esquena, de costat o de cara.

(2) Col·locarem la mà sota la mà de
la persona cega per indicar-li on hi
ha el respatller de la cadira.

(3) L’usuari tindrà una idea de la
situació de la cadira i es mourà cap
a ella. En altres ocasions, també
pot utilitzar les cames per ubicar-se
en l’espai i controlar on hi ha la
cadira.

(4) L’usuari girarà per un costat.
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Taula 2.9 (continuació)

Passos a seguir Seure en una cadira

(5) I finalment s’asseurà.

Tècnica de protecció personal

Els professionals s’encarregaran d’ensenyar als usuaris a protegir-se amb els seus
braços i evitar així cops al cap, al tòrax o a la cuixa per obstacles o objectes mal
col·locats o mal posicionats. Hi ha dos tipus de tècniques, alta o baixa; que es
poden ensenyar de manera aïllada o combinant-les (vegeu la taula 2.10).

Taula 2.10. Tècnica de protecció personal; alta i baixa

Tècniques de protecció personal Procés Demostració

La tècnica de protecció alta ensenya l’usuari a
protegir-se de donar-se cops amb objectes
situats a l’altura del seu cap o tòrax, fent servir
els braços.

Li ensenyarem a
flexionar el braç en
angle recte (90°) cap a
l’espatlla contrària amb
el palmell de la mà
tancat.

La tècnica de protecció baixa és força
semblant a l’anterior, la diferència recau que
aquí l’usuari es protegeix dels obstacles estirant
el braç des del pit fins a la zona de la pelvis o
les cuixes. A banda de protegir-se, aquesta
tècnica també li servirà per localitzar objectes
que es trobin a una altura baixa.

Creuarem el braç
diagonalment per
davant del cos, amb el
palmell de la mà obert
mirant al cos i els dits
apuntant cap a terra.
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Tècnica de resseguir superfícies

Es tracta d’una tècnica que ajudarà l’usuari a ubicar-se dins de l’espai; la taula
2.11 indica els passos a seguir.

Taula 2.11. Tècnica de resseguir superfícies

Passos a seguir Resseguir superfícies

(1) El que farem com a
professionals es posicionar l’usuari
invident al costat de la paret,
sempre en paral·lel a aquesta.

(2) L’usuari haurà d’estirar el seu
braç més pròxim a la paret i amb el
palmell de la mà mirant cap avall es
començarà a guiar.

(3) Continuarà caminant, sempre
resseguint la paret amb els dits.

Altres tècniques

Abans d’analitzar tres noves tècniques cal fer una clara diferenciació entre dos
aspectes, el recorregut i l’alineació.

El recorregut és el camí fixat per arribar a un objecte determinat. Mentre que
l’alineació és el procés d’ubicació del cos respecte a determinats estímuls auditius,
amb el propòsit d’establir una línia de direcció. Ajuda els usuaris a seguir una
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direcció, recolzant-se en un objecte (taula, cadira, armari...) per arribar a un punt
determinat.

La tècnica de determinació de la direcció consisteix en que com a resposta a
un determinat estímul, com per exemple la presència d’un objecte conegut, un so
o una olor, l’usuari traça mentalment una línia recta des del punt on està fins al
punt on hi ha l’estímul per poder-s’hi desplaçar autònomament. L’usuari s’alinea
amb l’estímul, es recolza amb el lateral del seu cos (sigui el braç o la cama) contra
una superfície que li serveix de guia, i es comença a desplaçar. Per exemple, en
seria un cas una persona invident que sap fer el recorregut autònomament des de la
porta de casa seva, passant pel forn a comprar el pa i acabant al quiosc a comprar
el diari.

La tècnica d’enquadrament és similar a l’anterior però no hi ha cap estímul que
determini l’orientació, només la capacitat de càlcul de distàncies de manera mental.
Es tracta que l’usuari es col·loqui d’esquena al costat de la paret o de qualsevol
mena d’objecte que li serveixi de punt de referència inicial per fer el seu recorregut
i poder-se desplaçar autònomament, tot establint una línia de direcció mental. Per
exemple, l’usuari es posa dret d’esquena a la butaca i sap que a tres passes trobarà
el televisor.

A la tècnica de contacte amb persones vidents, la persona amb ceguesa és la que
pren la iniciativa a través de l’expressió verbal, per exemple, saludant, per poder-
se orientar a través del so. Quan l’altra persona li respon, el que farà l’usuari és
alinear-se i desplaçar-se fins a la font sonora. Col·locarà la seva mà davant del
cos de l’altra persona, amb el palmell de la mà cap avall, a una alçada d’uns 30
centímetres; d’aquesta manera evitarem que les dues persones xoquin frontalment.

2.3 Ajuts tècnics de les habilitats d’orientació i mobilitat

Un ajut tècnic és un instrument, equip o sistema utilitzat per una persona
discapacitada o dependent, produïda específicament per a ella o disponible
per a qualsevol persona, que ajuda a compensar, alleujar o neutralitzar la
seva discapacitat o dependència.

A l’hora de cercar l’ajut tècnic més apropiat per al nostre usuari, podem fer servir
la classificació del Centre Estatal d’Autonomia Personal i Ajudes Tècniques
(CEAPAT). Dins del seu catàleg, podreu trobar una gran quantitat d’ajudes
tècniques tenint en compte la diversitat funcional o el grau de dependència dels
nostres usuaris.

Els ajuts tècnics tenen com a finalitat:

• Prevenir: donar seguretat, evitar caigudes i accidents, evitar lesions a la pell
o altres, i especialment per al manteniment de la salut i per al manteniment
de l’autonomia durant més temps.
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• Millorar l’autonomia: compensar o suplir la limitació funcional i facilitar
la participació de la persona en l’activitat.

• Facilitar la tasca del cuidador: evitar esforços en la cura de la persona
amb discapacitat.

Alhora, els ajuts tècnics tenen diverses utilitats; així, serveixen:

• Per a tot tipus de discapacitat (física, sensorial, intel·lectual)

• En totes les etapes de la vida (nens, adults, persones grans)

• Per a tota activitat (mobilitat, activitats de la vida diària, comunicació,
treball, lleure, esport...)

• Per a tots els llocs on hi poden haver les persones (espai residencial,
transport, zones urbanes o rurals...)

A la taula 2.12 podeu veure el tipus d’ajudes tècniques segons l’àrea d’afectació.
Tots els materials presentats es troben regits per la norma ISO 9999; dins de la
classificació de l’Associació de Teràpia Ocupacional, que pretén generar entorns i
ajudes tan accessibles com sigui possible, tot generat materials eficaços, segurs i
accessibles a qualsevol mena d’usuari i discapacitat.

Taula 2.12. Tipus d’ajudes tècniques segons l’àrea d’afectació

Finalitat Tipus d’ajuda tècnica

Afavorir la mobilitat Cadires de rodes, pròtesis i ortesis per afavorir la bipedestació i la deambulació,
caminadors, bastons, crosses i trípodes, llits articulats, cadira dutxa-vàter
basculant amb accessoris, grua d’elevació, trapezi; taula de transferències,
plataforma per a transferències, tapissos lliscants, bipedestadors, discos de
transferències, discos giratoris...

Afavorir la comunicació, la
informació i la
senyalització

Micròfons, amplificadors, ordinadors, anotador parlant i accessoris, lupa, faristol,
impressora Braille, programa de magnificació de caràcters, programa per
utilitzar Windows amb síntesi de veu o revisor de pantalla per a PC, telèfon
mòbil amb veu, productes de recolzament a la senyalització, la comunicació, la
orientació espacial i temporal...

L’abast de productes Estris per arribar a llargues distàncies o per substituir les funcions de la mà.

Afavorir la conducció de
vehicles privats

Fre autoblocador o accelerador mecànic (tot amb palanca darrere del volant);
inversor de pedal, accelerador i fre per a tetraplègics, adaptació dels volants...

A banda de les ajudes esmentades a la taula 2.12, n’hi ha dues que faciliten,
especialment, els desplaçaments, l’orientació i la mobilitat de les persones que
presenten discapacitat, per tal que se sentin més segures i autònomes en la
realització dels seus desplaçaments. Ens referim a l’ús de gossos d’assistència
i al bastó per a invidents.

Producte de suport

Instrument, aparell, eina,
dispositiu, mecanisme o element
anàleg que permet a les persones
amb discapacitat dur a terme
activitats que sense aquesta ajuda
no podrien fer, o que només
podrien fer a costa d’un gran
esforç.
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Dret d’accés a l’entorn

És el dret de les persones amb
discapacitat i el seu gos

d’assistència a estar junts en els
espais, locals i transports d’ús
públic en condició d’igualtat

amb la resta de ciutadans, i sense
cap despesa extra.

Origen del gos pigall

La utilització d’aquests gossos es
va començar a impulsar a finals
del segle XVIII, però no va ser

fins després de la Primera Guerra
Mundial que es va potenciar i

crear la primera escola
ensinistradora de gossos pigall, a

Alemanya. Avui dia, hi ha
escoles d’ensinistrament a tot el

món.

2.3.1 L’ús de gossos d’assistència

Els gossos d’assistència són gossos ensinistrats per un centre oficial per a ajudar
les persones amb una discapacitat visual parcial o total, o altres discapacitats, a
desplaçar-se amb total seguretat i confiança; tant per entorns quotidians, com en
una altra mena d’entorns.

L’acreditació de gos d’assistència la sol·licita la persona usuària o el centre
d’ensinistrament al Departament de Benestar Social i Família (DBSF), que és
l’òrgan competent de la Generalitat. S’entrega un carnet oficial i un distintiu que
identifica l’animal com a gos d’assistència.

La Llei 19/2009, de 26 de novembre, d’accés a l’entorn de les persones
acompanyades de gossos d’assistència s’encarrega de garantir l’accés als
espais públics de les persones amb discapacitat acompanyades del seu gos
d’assistència, estableix els drets i els deures de les persones usuàries i regula
les activitats d’ensinistrament, cura i control del gos d’assistència.

Pel que fa a l’actuació davant la presència d’un gos d’assistència, cal pensar
que aquests gossos no són animals de companyia, sinó que estan ensinistrats
específicament per ajudar les persones que pateixen alguna mena de discapacitat.
Per tant, quan ens trobem amb algun gos d’assistència, haurem de tenir en compte
les següents consignes:

• Es tracta de gossos que estan treballant per facilitar l’orientació i la mobilitat
dels usuaris amb discapacitat; per tant, no els hem de tocar o acariciar, ni
cridar-los l’atenció, ja que els podem distreure de la funció que hagin de
desenvolupar i podem provocar un accident important.

• Els gossos d’assistència tenen permesa l’entrada a qualsevol espai públic,
així com a qualsevol establiment privat, excepte quan el seu propietari ha
d’entrar a una sala d’operacions.

Tipus de gossos d’assistència

Per servir a l’assistència, normalment s’utilitza una d’aquestes quatre races de
gossos: golden retriever, labrador retriever, pastor alemany i coat retriever.

Pel que fa a l’assistència, actualment hi ha cinc tipus d’assistència amb gossos:

• Gos guia o gos pigall: gos educat per a guiar persones amb discapacitat
visual o sordceguesa, ajudant la persona a superar obstacles físics, ajudant-
les a seure, a travessar carrers, a entrar i sortir d’espais tancats...

• Gos de servei: gos educat per a ajudar persones amb alguna discapacitat
física a portar objectes, obrir portes, prémer botons... Se centren en ajudar
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les persones amb discapacitat física a caminar, a mantenir l’equilibri, a
poder-se vestir, a estirar de la cadira de rodes, ajudar-les en les activitats
de la vida diària (AVD), entre d’altres. Estan entrenats per actuar tant en
espais privats com en públics.

• Gos de senyalització de sons: gos educat per a avisar les persones amb
discapacitat auditiva davant la presència de sons específics com el timbre
de la porta, el telèfon, les alarmes, el fum...

• Gos d’avís: gos educat per a donar alerta mèdica a les persones amb
epilèpsia, diabetis o altres malalties. Actuen donant resposta a atacs de cor,
caigudes, atacs de pànic, d’estrès... Ajuden a prevenir el problema o actuar
de forma segura davant la situació d’alerta.

• Gos per a persones amb trastorns de l’espectre autista: gos educat per
a cuidar i vigilar persones amb autisme. Ajuden a prevenir el problema o
actuar de forma segura davant una situació d’alerta.

2.3.2 L’ús del bastó per invidents

El bastó és una de les ajudes tècniques més utilitzades per les persones que
presenten discapacitat visual. El bastó les ajuda a protegir-se, a localitzar objectes,
a proporcionar-los informació del context en el qual es troben immersos. La gran
majoria de bastons estan fabricats d’alumini o de fibra de vidre; n’hi ha de dos
tipus:

• Els de color blanc són els que utilitzen exclusivament les persones cegues.

• Els de color blanc amb franges vermelles són utilitzats per persones
sordcegues.

El bastó blanc és una ajuda tècnica
emprada per persones amb
discapacitat visual amb la qual, a
través del contacte indirecte amb el
terra, poden percebre’n la textura i
els diferents desnivells que hi puguin
haver.

Els moviments bàsics que cal tenir en compte, pel que fa a la utilització del bastó
blanc, són tres:

• Plegar i desplegar el bastó blanc: serà el primer que ensenyarem a l’usuari.
A la taula 2.13 pots veure el procediment a seguir.

• Creació del moviment de l’arc: abans d’ensenyar a qualsevol usuari a
utilitzar el bastó, primerament se l’haurà d’ensenyar a dissenyar l’arc des
del terra. L’arc l’ajudarà a detectar possibles obstacles o a definir el tipus
de terreny pel qual s’està desplaçant.

• Distinció de parets: serà important ensenyar als usuaris amb ceguesa a
diferenciar les cantonades, les entrades d’un pàrquing, d’un portal... en el
moment d’emprar el bastó.
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Taula 2.13. Seqüència per plegar i desplegar el bastó blanc

1 2

3 4

La tècnica Hoover per a l’OiM

La tècnica més habitual per desplaçar-se de manera segura i independent en
exteriors coneguts i desconeguts és la tècnica Hoover. Aquesta tècnica consisteix
a moure de manera rítmica el bastó per davant del cos, a un metre de distància,
tot revisant la zona per on es camina per detectar-hi possibles obstacles, buits o
altres irregularitats que podrien fer ensopegar la persona en la seva deambulació i
recorregut.

Origen de l’ús del bastó

Les tècniques d’orientació i mobilitat que fan servir el bastó blanc es van començar a utilitzar
en finalitzar la Segona Guerra Mundial, a l’hospital Valley Forge Veterans de Pensilvània,
als Estat Unitats, mentre es duia a terme un programa de rehabilitació per a militars
que s’havien quedat cecs. Va ser llavors quan el sergent Richard Hoover (director de
rehabilitació física, d’orientació i de recreació) va crear un bastó adaptat a l’estatura de
cada un dels militars cecs, i va determinar que fos blanc amb la part inferior vermella, per
establir que es tractava d’una ajuda tècnica per a cecs.

El bastó pot ser portat tant a la mà esquerra com a la dreta; serà l’usuari qui
determinarà quina de les dues mans prefereix per fer-lo servir. En qualsevol cas,
la tècnica Hoover se centra en tres principis d’aplicació, que són:

• La subjecció del bastó. Es tracta d’ensenyar l’usuari a agafar amb una mà
el bastó. Amb una mà se subjecta el bastó. El dit índex s’estira al llarg de la
part plana del mànec del bastó i la resta de dits el subjecten. Això és molt
important, ja que permet millorar la percepció tàctil i ajuda a imprimir la
direccionalitat del moviment. Si el bastó no se centra prou bé, la persona
podria deambular torçada.
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• El moviment. L’usuari ha de moure el bastó fent semicercles sempre de
dreta a esquerra. Per fer-ho s’ajudarà del canell. El bastó ha de tocar a terra
amb els extrems drets i esquerre del semicercle, i l’arc ha de ser més o menys
igual d’ample que les espatlles de l’usuari. Aquest moviment ajuda l’usuari
a revisar per on s’està desplaçant i a protegir-se davant els possibles forats
o obstacles que es pugui trobar dins del seu camí.

• El desplaçament. A mesura que l’usuari camina, ha de fer un moviment
intercanviant el bastó amb el peu. Del que es tracta és que mentre el bastó
es troba a la part esquerra, l’usuari desplaci el seu peu dret una passa
endavant o a l’inrevés. És molt important que es mantingui el ritme i un
cert moviment harmònic.

Sempre s’ha de portar el bastó amb el braç una miqueta doblegat, a prop
del cos i centrat en una línia mitjana. Podeu aconsellar els vostres usuaris
que agafin com a referència el melic per establir la posició correcta.

Altres tècniques amb bastó per a l’OiM

A banda de la tècnica Hoover, hi ha altres tècniques d’utilització del bastó, les més
comunes les podem classificar en:

• Tècnica de lliscament: aquesta tècnica facilita el desplaçament per espais
tancats, com ara centre comercials, hospitals o altres edificis. Es tracta de
la primera tècnica que s’ensenya a les persones amb discapacitat visual. El
bastó ha d’estar en posició diagonal i la virolla del bastó ha de lliscar per
terra, sempre tocant la paret, però sense fer cap mena de cop (vegeu la figura
2.5).

Figura 2.5. Tècnica de lliscament

• Tècnica del toc: permet donar més seguretat en els desplaçaments per
terrenys muntanyosos o abruptes. Es recomana fer servir un bastó rígid
que, a més d’oferir informació del terreny, serveixi com a suport en un
moment determinat per a l’usuari. La tècnica consisteix en agafar el bastó

Moviment harmònic

Es tracta d’un moviment natural
i elegant que intenta que la
persona camini de manera
habitual sense la necessitat
d’haver d’exagerar els
moviments o d’haver de canviar
determinades postures.
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per l’empunyadura en forma de suport, ubicant-lo davant i al centre del cos
en paral·lel, fent dos o tres tocs al terreny en forma de picat.

• Tècnica per pujar i baixar escales: l’usuari amb ceguesa es col·locarà a
la dreta de l’escala i agafarà el bastó en forma de pinça, de manera que la
virolla del bastó haurà de servir per mesurar l’alçària i l’amplada del graó.
Amb aquesta informació podrà superar els graons, amb el bastó sempre un
graó per davant, tocant-ne la vora. Quan el bastó no percep més graons,
significa que s’ha arribat a un replà de l’escala o que ja no hi ha més graons
(vegeu la taula 2.14).

Taula 2.14. Tècniques per pujar o baixar escales

Pujar escales amb bastó i sense guia

Baixar escales amb bastó i sense guia

Pujar o baixar escales amb guia

2.4 Tècniques d’entrenament d’habilitats d’orientació i mobilitat

Els programes d’entrenament d’orientació i mobilitat (OiM) de competències
bàsiques aniran dirigits a donar eines i afavorir l’autonomia personal de les
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persones que pateixen discapacitat o dependència. Com a tècnics hem de tenir
en compte que els processos seran lents i que haurem de motivar contínuament
els nostres usuaris. L’entrenament requerirà temps i paciència per ambdues parts.

A l’hora de portar a terme els diversos programes d’entrenament, hem d’establir,
en primera instància, quin necessitarà el nostre usuari. Per fer-ho, tindrem en
compte les següents fases d’intervenció:

1. Primer ens limitarem a recollir informació sobre l’usuari: ho podem fer
amb una entrevista personal o un petit qüestionari amb dades personals de
l’usuari.

2. En segona instància farem un diagnòstic de funcionalitat amb l’objectiu de
conèixer les capacitats sensorials i l’autonomia del nostre usuari. Per fer-
ho, establirem el disseny del programa d’entrenament de les competències
bàsiques que vulguem treballar, posarem en pràctica l’entrenament establint
el tipus d’activitats que portarem a terme.

3. Finalment, l’avaluarem i realitzarem el posterior seguiment.

En el moment d’establir el tipus d’entrenament que portarem a terme amb el nostre
usuari, serà necessari diferenciar quin tipus de programa, dels que presentem,
s’adequa millor a les seves necessitats personals. Així doncs, els programes els
podem classificar en:

• Programes sencers: es tracta de programes que van dirigits a aquells usuaris
cecs que no són gens autònoms. S’hi treballen les habilitats personals i
socials de la vida diària incidint en totes les àrees.

• Programes puntuals: a diferència dels primers, aquests van dirigits a
usuaris cecs que ja tenen una certa autonomia, però que encara presenten
mancances en alguna àrea de la vida diària, com per exemple canviar de
feina i adaptar-se al nou recorregut i espai, canviar-se de pis...

• Programes d’assessorament: van destinats a aquells usuaris que només
necessiten alguna mena d’assessorament puntual en alguna àrea de la vida
diària, bé per millorar-lo o per reduir-lo.

En el moment de portar a terme els diversos programes, també haurem de partir
d’una sèrie de característiques. En primer lloc, haurem d’establir en quin entorn
realitzarem l’entrenament del programa; hi destaquen dues opcions:

• Entorns exteriors: desenvolupem el nostre programa en espais reals i
significatius per a l’usuari.

• Entorns interiors: gestionem el nostre programa en un entorn sense
interferències on portem a terme les activitats de la vida diària.

El més recomanable quan comencem a treballar amb persones amb discapacitat
o dependència és realitzar l’entrenament en un entorn interior, ja que d’aquesta
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manera controlem els estats anímics de l’usuari i li facilitem l’èxit del objectius.
A mesura que vagi dominant l’entorn, s’aconsella anar ampliant la dificultat de
l’aprenentatge i anar-lo traslladant cap a entorns exteriors, fins que tingui la
màxima seguretat i confiança en si mateix. Com a tècnics hem de garantir que els
nostres usuaris a poc a poc van agafant seguretat en ells mateixos, van identificant
les activitats, les van verificant, confirmant i processant.

Un cop hem escollit l’entrenament més adient per al nostre usuari i l’entorn on
el desenvoluparem, el procediment d’entrenament es configurarà a partir d’una
sèrie de fases:

1. Expliquem, en primera instància, quina habilitat o habilitats treballarem.

2. Expliquem per què volem portar a terme aquest aprenentatge i el que
aconseguirem implementant-lo correctament.

3. Proposem una sèrie d’exercicis molt bàsics i els anem repetint fins que
l’usuari adquireixi prou autonomia per fer-ho sol. El que pretenem és que,
de manera autònoma, automatitzi els aprenentatge i els generalitzi en el seu
entorn més immediat.

2.4.1 La funció principal del TIS en els programes d’entrenament
d’OiM

Com a tècnics, haureu de procurar potenciar les capacitats dels vostres usuaris,
emprant estratègies que els ajudin a adaptar-se a la seva nova situació; sempre amb
l’objectiu que aconsegueixin, de manera autònoma, realitzar totes les activitats
de la vida diària (AVD). Serà de vital importància la col·laboració i el treball
coordinat amb altres professionals, així com amb la família de l’usuari. D’altra
banda, no hem d’obviar que haurem de desenvolupar una actitud empàtica,
allunyada de la sobreprotecció; així com un llenguatge assertiu.

Serà molt important reforçar aquests aspectes amb els familiars dels usuaris,
sobretot perquè no tendeixin a sobreprotegir-los o a gestionar-los les AVD. Com a
professionals, sempre desenvoluparem una actitud col·laborativa envers l’usuari,
però mai una relació afectiva. Dins de qualsevol dels programes d’entrenament
d’orientació i mobilitat (OiM) crearem una actitud i ambient de treball on:

• L’usuari serà el principal agent responsable de la seva evolució i dels seus
aprenentatges. Es respectarà sempre el seu dret d’autodeterminació.

• Se’ls motivarà constantment.

• Es faran pràctiques dins d’entorns reals, ja que d’aquesta manera l’aprenen-
tatge serà més significatiu.

• Se’ls motivarà a generalitzar tots els aprenentatges en el seu dia a dia.
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• Es treballaran destreses de mobilitat i orientació, de seguretat i eficàcia,
mai altra mena d’activitats que no siguin exclusivament les proposades al
programa.

2.4.2 Estructura dels programes d’entrenament d’habilitats d’OiM

Són un conjunt estructurat i sistemàtic d’actuacions que tenen com a finalitat
augmentar o millorar les habilitats d’orientació i mobilitat dels diversos usuaris.
Es troben organitzats en una seqüència de quatre accions:

La primera fase de la intervenció és la valoració inicial de les habilitats
d’orientació i mobilitat. Es compon de dos processos:

• La recollida d’informació, que se centra en l’anàlisi del nivell funcional
de l’usuari i dels factors ambientals en els quals es mou.

• La concreció d’aquestes necessitats en un diagnòstic de la funcionalitat.

Aquesta valoració no s’ha de focalitzar en les limitacions o dificultats de l’individu,
sinó en la determinació del nivell de capacitat funcional que conserva l’usuari. A
partir de l’anàlisi d’aquestes dades es farà un diagnòstic de la funcionalitat de la
persona que permetrà iniciar la fase de planificació del programa.

La segona fase d’intervenció és la planificació del programa d’entrenament.
Està formada per les següents etapes:

1. Plantejament dels objectius de la intervenció. Els objectius indiquen
allò que volem aconseguir o els efectes i resultats que s’esperen quan es
planteja un programa d’entrenament, ja que el que pretenem és modificar
una determinada situació. Els objectius els redactarem en tres nivells; per
donar resposta a tres preguntes:

• Primerament definirem els objectius generals. Corresponen a les
finalitats genèriques del nostre programa. Tenen com a missió definir
el propòsit del programa. Així, responem la pregunta: què pretenem
aconseguir?

• Dels generals sorgeixen els objectius específics. S’encarreguen de
concretar els generals tot indicant el camí a seguir per assolir-los. Així,
responem la pregunta: quins canvis volem aconseguir?

• Finalment, ens trobem amb els objectius operatius. S’encarreguen
de concretar els objectius específics. A diferència dels anteriors
són quantificables i mesurables a partir d’indicadors. Els objectius
operatius ens ajudaran a realitzar el seguiment i l’avaluació del grau
de compliment del nostre programa. En aquest cas, responem a la
pregunta: quins efectes i resultats volem assolir?
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2. Un cop hem concretat tots els objectius, passarem al disseny de les
activitats, que ens ajudaran a definir les actuacions específiques i pràctiques
que ens permetran desenvolupar les tasques d’entrenament.

3. Aquestes activitats hauran d’estar planificades a través d’un calendari, d’un
cronograma que ens permeti saber en quina seqüència durem a terme les
activitats.

4. També ens caldrà determinar les tècniques d’intervenció i els recursos
necessaris que necessitarem per a portar a terme cadascuna de les activitats.

La tercera fase és l’execució del programa d’entrenament d’orientació i mo-
bilitat. Un cop planificat el programa d’entrenament, el durem a terme tenint
en compte sempre les necessitats i potencialitats de la persona usuària de les
quals partim, és a dir, del diagnòstic de funcionalitat i dels objectius que ens hem
proposat assolir.

Cal tenir en compte que els programes són més eficaços si es desenvolupen
individualment, és a dir, sobre un sol usuari, ja que atendrem més i millor les
seves necessitats. Per tant, prioritzarem l’entrenament individual.

També cal tenir en compte l’entorn de la persona usuària. En cas que l’entrena-
ment es doni a la pròpia llar, disposar d’una llar adaptada és una condició bàsica
perquè la persona en dependència pugui assolir la màxima autonomia possible.

La darrera fase és l’avaluació del programa. Permet valorar en quina mesura els
objectius previstos s’han assolit. A més a més, s’encarrega de valorar els resultats
i definir les conclusions oportunes amb relació a la consecució dels objectius
establerts a l’inici. Ens ajuda a detectar deficiències i a reorientar-les.

Una vegada finalitzat el programa d’entrenament d’habilitats d’orientació i mobili-
tat, com a tècnics haureu d’elaborar un informe on es recullin totes les incidències
esdevingudes durant la vostra posada en marxa del programa.

2.5 Exemple pràctic d’un programa d’entrenament d’OiM

Les habilitats d’orientació i mobilitat (OiM) són necessàries perquè l’usuari es
desplaci amb total seguretat, eficiència i autonomia, en qualsevol mena d’entorn,
tant si és conegut com desconegut. La funció principal de l’OiM és facilitar i
donar les eines perquè els nostres usuaris desenvolupin les habilitats necessàries
per portar a termes les activitats de la vida diària (AVD) de manera autònoma.

Per això, tots els programes d’entrenament en OiM s’han de realitzar de manera
individualitzada, adaptant-los a les característiques i necessitats de cada usuari
i establint un període d’assimilació i acomodació dels nous aprenentatges, per
aconseguir que l’usuari adquireixi la màxima autonomia possible, realitzant les
tasques de manera eficaç i amb total seguretat.
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Exemple de supòsit de programa d’entrenament en OiM

A l’institut on treballeu com a tècnics d’integració social, aquest any ha arribat una nova
alumna, l’Andrea, una noia que enguany cursarà 1r d’ESO.

A l’Andrea fa poc que li han diagnosticat una malaltia degenerativa que li està provocant
pèrdua de visió. L’institut es mostra força preocupat i us ha demanat que l’ajudeu a adaptar-
se al nou centre escolar.

Vosaltres, com a tècnics, establiu un programa d’entrenament en habilitats d’orientació i
mobilitat amb la finalitat d’entrenar l’Andrea en els desplaçaments interns i externs que
farà habitualment a l’institut (anar d’una classe a una altra, anar al lavabo, al laboratori, al
pati...).

2.5.1 Disseny del programa d’entrenament de la usuària en les OiM

Primerament, atendrem les circumstàncies particulars del programa d’entrena-
ment en les habilitats d’orientació i mobilitat (OiM). Per fer-ho analitzarem totes
les variables que es donen en el context d’actuació:

• La usuària cursarà 1r d’ESO i presenta certes dificultats d’orientació i
mobilització en general.

• La situació a l’institut és totalment nova per a ella i requerirà un temps
d’adaptació personal.

• La seva situació clínica implica un entrenament específic en l’orientació i
els desplaçaments pel centre.

Per aquest motiu, plantejarem la següent intervenció:

1. Un programa d’entrenament en les habilitats d’OiM de caire individual al
centre escolar.

2. Iniciar el programa dues setmanes abans de l’inici del curs escolar, d’a-
questa manera podrem treballar amb l’Andrea de manera més tranquil·la
l’orientació i els desplaçaments pels diferents espais amb total seguretat i
sense interferències.

3. Treballar amb l’Andrea els següents aspectes espacials: nombre de plantes,
estances que freqüentarà, recorreguts més recomanats, sistemes de protec-
ció, possibles obstacles i percepció i integració de coordenades espacials.

4. Realitzar sessions diàries, de dilluns a divendres, de dues hores de durada,
al llarg de les dues primeres setmanes de setembre, abans de l’inici del
curs. Posteriorment, fer una supervisió amb total discreció de la mobilitat de
l’Andrea durant els primers dies lectius a l’institut i, si fos necessari, establir
noves sessions d’entrenament fora de l’horari lectiu.
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2.5.2 Formulació dels objectius del programa d’entrenament en
habilitats OiM

A partir de la valoració inicial de la situació de l’Andrea (la usuària de l’exemple
pràctic), concretem els objectius del programa segons els tres nivells de concreció:
generals, específics i operatius. Tal com es mostra a la taula 2.15.

Taula 2.15. Objectius del programa d’OiM

Objectius generals Objectius específics Objectius operatius

1. Entrenar les habilitats
d’OiM dins el centre,
segons les necessitats de
l’Andrea.

1.1. Conèixer tècniques
bàsiques d’OiM.

1.1.1. Identificar les característiques de l’espai que
utilitzarà habitualment.

1.1.2. Dominar les tècniques d’OiM que utilitzarà
amb més freqüència.

1.1.3. Aplicar estratègies d’autoprotecció davant de
riscos i obstacles dels itineraris utilitzats.

1.2. Moure’s
autònomament per
l’institut.

1.2.1. Identificar els punts de referència dels
itineraris que utilitzarà habitualment.

1.2.2. Utilitzar la tècnica d’OiM més adient per als
diferents espais interiors i exteriors de l’institut.

2.5.3 Metodologia

La metodologia emprada amb aquesta usuària serà participativa, alhora que
educativa, ja que el que pretenem és que l’Andrea adopti noves estratègies que
l’ajudin a afavorir la seva autonomia personal en relació amb les habilitats d’OiM.

Per fer-ho, farem servir tècniques que ens ajudin a millorar i potenciar les
capacitats i funcionalitats en aquelles habilitats d’OiM on l’Andrea presenta més
dificultats. A més, hem de tenir en compte que la nostra funció com a tècnics
també és assessorar i entrenar en l’ús de productes de suport; tant a l’Andrea
com a la resta de professorat. Per això, aplicarem una sèrie de tècniques que ens
ajudaran a crear entorns més favorables i adaptats a les necessitats de la usuària.

Les tècniques que emprarem amb l’Andrea i la resta de professorat són cinc:

1. La primera tècnica que utilitzarem serà la reestructuració cognitiva, ja
que ens ajudarà a modificar aquelles creences errònies que impedeixen que
l’Andrea es comporti de manera assertiva envers el tècnic d’integració social
i la resta de professorat. Com a tècnics encaminarem l’Andrea a detectar les
seves pors i els seus errors de manera autònoma.

2. La segona tècnica que portarem a terme serà la instrucció verbal en què,
com a tècnics, emprarem el diàleg amb l’Andrea per indicar-li i explicar-
li tots els passos del programa que seguirem i com haurà d’actuar ella
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en determinades situacions. Per fer-ho, l’integrador/a social descriurà
breument la configuració de l’institut, fent menció explícita i de manera
clara de:

• El nombre de plantes de l’institut.

• La ubicació exacta de les estances més importants, com per exemple:
ubicació de la biblioteca, els laboratoris, el gimnàs, els lavabos,
l’ascensor, la seva aula....

3. La tercera tècnica serà la descripció de l’espai, d’aquesta manera ens
assegurarem que l’Andrea ha entès correctament la posició i ubicació de
cadascuna de les estances. Se li aconsellarà que verbalitzi i assenyali
cadascuna de les estances. Per fer-ho més fàcil, com a tècnics emprarem
l’ajuda tècnica d’una maqueta o un pla en relleu de l’institut, que ajudarà
l’Andrea a ubicar-se millor i a interioritzar les seves rutes mentals de
desplaçament.

4. La quarta tècnica serà la retroalimentació o el feedback, per fer-li saber
l’evolució de les seves accions o bé per ajudar-la a corregir i millorar en
aquelles activitats on encara presenta certes dificultats.

5. Finalment, acabarem utilitzant la tècnica de la reestructuració ambiental.
El que farem és realitzar petites modificacions en el seu entorn quotidià i
físic que l’ajudin com a suport diari.

Per desenvolupar totes aquestes tècniques, a més a més, emprarem els punts
de referència, que ajudaran l’Andrea a orientar-se i a memoritzar-los amb més
facilitat, i les distàncies que hi ha entre els diversos punts. També utilitzarem la
tècnica del guia, per ajudar-la a integrar millor els desplaçaments interns i externs
pel centre escolar.

En el moment de portar a terme el programa d’entrenament en les habilitats
d’OiM, seguirem els següents passos per ajudar l’Andrea:

1. Primer l’informarem del que practicarem amb ella i del que volem acon-
seguir amb les activitats. Li explicarem detalladament les actuacions
que durem a terme per assolir els objectius planificats i, en tot moment,
l’animarem a superar les pors i a actuar amb fermesa i determinació.

2. Planificarem un cronograma on establirem les diverses activitats que ens
hem programat amb la usuària i la instruirem a complir i seguir aquelles
activitats. Se li explicarà a l’Andrea, un per un, els continguts a assolir en
cadascuna de les sessions que portarem a terme i l’ajudarem a reconduir-les
quan sigui necessari, sempre respectant el seu principi d’autodeterminació
i actuant exclusivament quan considerem que veritablement és necessari.

3. Repetirem les activitats tantes vegades com calgui, fins que comprovem
que l’Andrea les té completament automatitzades i que per si mateixa és
capaç de desenvolupar-les, en aquest moment ja no farà falta la nostra
supervisió, ja que la usuària haurà consolidat correctament les diverses
conductes planificades.

Maquetes tiflològiques

Són maquetes fetes amb relleu,
per tal que les persones invidents
les puguin palpar.
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2.5.4 Selecció de les activitats del programa d’entrenament en
habilitats d’OiM

Per poder portar a terme el programa d’entrenament en habilitats d’OiM de
l’Andrea, ens hem proposat les següents cinc activitats:

Activitat 1: desplaçaments en línia recta.

• Descripció: iniciarem l’activitat explicant a l’Andrea l’estructura espacial
de l’institut amb l’ajut d’una maqueta, concretant-li les diferents plantes del
centre i la localització dels espais que utilitzarà més habitualment (lavabos,
aules, pati, laboratori...), per tal que es faci una idea mental dels espais i els
recorreguts que utilitzarà. La part pràctica es basarà en l’aprenentatge dels
desplaçaments en línia recta a través del guiatge i de l’ús del bastó.

• Objectius operatius:

– 1.1.1. Identificar les característiques dels espais que utilitzarà habitu-
alment.

– 1.1.2. Dominar les tècniques d’OiM que utilitzarà amb més freqüèn-
cia.

– 1.1.3. Aplicar estratègies d’autoprotecció davant de riscos i obstacles
dels itineraris utilitzats.

Activitat 2: seure en una cadira.

• Descripció: amb aquesta activitat ajudarem l’Andrea a poder identificar la
seva cadira dins de l’aula i a seure-hi. També treballarem la identificació
d’altres cadires o bancs de l’institut.

• Objectius operatius:

– 1.1.2. Dominar les tècniques d’OiM que utilitzarà amb més freqüèn-
cia.

– 1.1.3. Aplicar estratègies d’autoprotecció davant de riscos i obstacles
dels itineraris utilitzats.

Activitat 3: pujar i baixar escales.

• Descripció: l’activitat pretén treballar la tècnica de pujar i baixar escales per
poder desplaçar-se per les diferents plantes de l’institut, a través del guiatge.

• Objectius operatius:

– 1.1.2. Dominar les tècniques d’OiM que utilitzarà amb més freqüèn-
cia.

– 1.1.3. Aplicar estratègies d’autoprotecció davant de riscos i obstacles
dels itineraris utilitzats.
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Activitat 4: obrir portes.

• Descripció: amb aquesta activitat ensenyarem l’Andrea com obrir les
diverses portes del centre escolar.

• Objectius operatius:

– 1.1.2. Dominar les tècniques d’OiM que utilitzarà amb més freqüèn-
cia.

– 1.1.3. Aplicar estratègies d’autoprotecció davant de riscos i obstacles
dels itineraris utilitzats.

Activitat 5: planificació d’itineraris.

• Descripció: com a activitat final, li proposarem planificar diferents itineraris
per tal que es pugui moure autònomament per tot l’institut.

• Objectius operatius:

– 1.2.1. Identificar els punts de referència dels itineraris que utilitzarà
habitualment.

– 1.2.2. Utilitzar la tècnica d’OiM més adient per arribar als diferents
espais interiors i exteriors de l’institut.

2.5.5 Temporalització del programa d’entrenament de les habilitats
OiM

Per tal de realitzar les activitats sense interferències d’altres alumnes, el programa
d’entrenament s’iniciarà la primera quinzena de setembre, abans d’iniciar-se el
curs escolar. Es durà a terme en sessions diàries, de dilluns a divendres, d’una
durada de dues hores, concretament, en horari de 10 h a 12 h. Un cop iniciat el
curs escolar, si és necessari, es continuarà oferint suport a l’Andrea en allò que li
calgui, ja sigui durant la jornada escolar o en l’extraescolar.

La nostra tasca se centrarà en una intervenció directa amb l’Andrea de caire
educativa, és a dir, amb la finalitat d’assistir les seves necessitats però ajudant-la
a adquirir de manera progressiva autonomia en l’acció. Alhora, no hem d’oblidar
que, durant tot el procés, l’Andrea no estarà sola; per tant, farem assessorament
i/o entrenament al professorat que treballa directament amb ella, a la família i
a la resta de companys, perquè, de manera conjunta, puguin ajudar-la a assolir
autonomia en les habilitats d’OiM.

En tot moment, ens assegurarem que les activitats s’aprenen de manera progressi-
va, a través de diferents sessions que persegueixen una única finalitat: conèixer
el mètode, les tècniques i els recursos que afavoriran la seva autonomia en OiM
mitjançant la pràctica diària.
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Així, es proposa seguir el següent cronograma, de 20 hores de durada, que
planifica les activitats previstes en sessions de dues hores diàries; la figura 2.6
mostra com serà la distribució:

Figura 2.6. Cronograma del programa d’OiM

2.5.6 Desenvolupament de les sessions d’entrenament en habilitats
d’OiM

Les cinc activitats que hem planificat es basaran en el model d’aprenentatge
significatiu d’Ausubel (aprenentatge d’assimilació i acomodació). Per portar a
terme les diverses activitats, partirem del següent esquema seqüencial:

1. Presentació de les diverses activitats a l’Andrea.

2. Preparació de l’Andrea davant les activitats.

3. Instrucció a partir d’un model, en aquest cas el nostre com a tècnics en
cadascuna de les activitats a desenvolupar.

4. Implementació de les diverses activitats de manera seqüenciada.

5. Feedback i retroalimentació.

6. Automatització dels diversos aprenentatges.

7. Consolidació dels aprenentatges.

Iniciarem la intervenció presentant-nos a l’Andrea i explicant-li que hem dissenyat
un programa adaptat a les seves necessitats i característiques, que executarem
de manera individualitzada les dues primeres setmanes de setembre, abans que
comenci el curs escolar.

Li explicarem, de manera genèrica i amb llenguatge planer, les activitats que hem
programat i els objectius que volem assolir amb cadascuna d’elles. També li
explicarem la temporalització prevista i la importància de mantenir una actitud
oberta i participativa.

Un cop explicat el programa i les cinc activitats previstes, passarem a implementar
el programa seguint el cronograma preestablert.
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És fonamental que, com a tècnics, donem molta importància a l’ordre
d’implementació i execució de totes les activitats, i que adaptem els passos
a realitzar a les necessitats individuals de l’usuari.

Activitat 1: desplaçaments en línia recta

Es tracta d’una activitat que pretén fer conscient l’Andrea dels desplaçaments en
línia recta que pot portar a terme per dins del seu institut.

Primer de tot, caldrà explicar-li quina és l’estructura de l’institut. Per a fer-ho,
el tècnic en integració social, amb la maqueta, li ensenyarà les diferents plantes,
lavabos, aules, entre d’altres estances que componen l’institut en el qual està
matriculada. D’aquesta manera l’ajudarem a fer-se una idea dels espais i dels
recorreguts que haurà de memoritzar. Posteriorment, es procedirà a posar-ho en
pràctica, primer amb la tècnica del guia i després amb la del bastó.

Pel que fa al guiatge, l’estratègia que seguirem serà:

1. Començarem iniciant la conducta de guiatge saludant l’Andrea i establint
contacte.

2. Li demanarem que s’agafi del nostre braç, concretament del colze.

3. Establirem una distància entre el tècnic en integració social i l’Andrea,
mantenint-nos en dos plans paral·lels i completament alineats.

4. Sortirem de l’aula i ens dirigirem fins al final del passadís.

5. Quan arribem al final, farem un canvi de costat sense deixar-la de guiar. Per
fer-ho, estirarem del braç de subjecció i farem un moviment en quatre temps:

(a) Primer l’Andrea s’haurà d’agafar del nostre braç amb la mà que té
lliure.

(b) Tot seguit, mourà la mà que tenia agafada del nostre colze i l’arrossega-
rà per la part de darrere de l’integrador fins que aconsegueixi agafar-se
de l’altre braç.

(c) Quan acabi, passarà la mà que estava lliure per darrere del cos fins a
arribar al colze oposat i, finalment, deixarà lliure la mà que inicialment
estava agafada al colze.

D’altra banda, la tècnica del bastó és una de les ajudes tècniques més utilitzades
per les persones que presenten discapacitat visual. El bastó ajudarà l’Andrea a
protegir-se, a localitzar objectes, li proporcionarà informació dels diversos espais
pels quals es mourà.

Com que l’Andrea només presenta dificultats de visió, emprarem el bastó de color
blanc. Com a tècnics, el que pretenem és que aprengui a diferenciar els diferents
desnivells que es pugui trobar en els seus desplaçaments a través del contacte
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indirecte amb el terra. Els principals punts que cal tenir en compte en la utilització
del bastó són:

• Plegar i desplegar el bastó blanc: serà el primer que ensenyarem a l’usuari.

• Creació del moviment de l’arc: abans d’ensenyar-li a utilitzar el bastó, se
li haurà d’ensenyar a dissenyar l’arc des del terra. L’arc l’ajudarà a detectar
possibles obstacles o a definir el tipus de terrenys pel qual s’està desplaçant.

• Distinció de parets: serà important ensenyar-li a diferenciar les cantonades,
les entrades d’un pàrquing, d’un portal...

A banda, hi ha diverses tècniques en la utilització del bastó, les més comunes les
podem classificar en:

• Tècnica de lliscament: aquesta tècnica facilita el desplaçament per espais
tancats, com ara centres comercials, hospitals o altres edificis. Es tracta de
la primera tècnica que ensenyarem a l’Andrea. La virolla del bastó ha de
lliscar, en posició diagonal, pel terra sempre tocant la paret, però sense fer
cap mena de cop.

• Tècnica del toc: permet donar més seguretat en els desplaçaments per
terrenys muntanyosos o abruptes. Es recomana fer servir un bastó rígid que,
a més d’oferir informació del terreny, serveixi com a suport en un moment
determinat.

• Tècnica del picat: consisteix en agafar el bastó per l’empunyadura en forma
de suport, ubicant-lo al davant i al centre del cos en paral·lel, fent dos o tres
tocs al terreny en forma de picat.

• Tècnica per pujar i baixar escales: l’Andrea es col·locarà a la dreta de
l’escala i agafarà el bastó en forma de pinça, de manera que la virolla
del bastó haurà de servir per mesurar l’alçària i l’amplada del graó. Amb
aquesta informació podrà superar els graons, amb el bastó sempre un graó
per davant, tocant-ne la vora. Quan el bastó no percep més graons, significa
que s’ha arribat a un replà de l’escala o que ja no hi ha més graons.

Activitat 2: seure en una cadira

Amb aquesta activitat volem que l’Andrea sigui conscient de la importància de
saber-se ubicar en una cadira, per posteriorment efectuar el moviment de poder
seure. L’activitat la dividirem en dues seqüències: davant i darrere de la cadira.

Amb l’Andrea davant de la cadira i mirant cap a ella, els passos a seguir seran
els següents:

1. Situarem l’Andrea davant de la cadira.

2. Seguidament, agafarem la seva mà de subjecció i la situarem sobre la cadira
de tal manera que pugui analitzar-la i seure autònomament.
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Amb l’Andrea darrere de la cadira, els passos a seguir seran els següents:

1. Situarem l’Andrea darrere de la cadira.

2. Seguidament, agafarem la seva mà de subjecció i la situarem sobre l’espat-
ller.

3. Li indicarem que envolti la cadira mantenint en tot moment el contacte
continu amb l’objecte de tal manera que pugui analitzar-la i seure de manera
autònoma.

Activitat 3: pujar i baixar escales

Es tracta d’una activitat que pretén fer conscient l’Andrea de la importància
de saber pujar i baixar correctament les diverses escales del centre educatiu.
Per portar a terme l’activitat, acompanyarem l’Andrea i, de manera conjunta,
realitzarem el procés. Per fer-ho, seguirem les següents consignes generals:

1. El tècnic aproximarà l’Andrea a l’escala.

2. Tot seguit, farem una parada per captar la seva atenció o bé li verbalitzarem
que ens trobem davant de l’escala.

3. Ens col·locarem perpendicularment a l’inici del primer esglaó i avançarem
sempre un esglaó per davant de l’Andrea.

4. Al finalitzar, ens esperarem i prosseguirem la marxa.

Per portar a terme l’activitat de baixar escales, acompanyarem l’Andrea i, de ma-
nera conjunta, realitzarem el procés. Per fer-ho seguirem les següents consignes:

• Aproximarem l’Andrea a l’inici del primer graó de l’escala del segon pis
(serà important controlar la seva mà de subjecció per tal que no avanci més
del compte i pugui caure).

• L’integrador iniciarà la marxa de baixada i l’Andrea el seguirà sempre un
graó per darrere.

• A l’hora de portar a terme el desplaçament sempre ho farem d’una manera
fluida i a la velocitat que ens marqui l’Andrea, mai a la nostra velocitat, ja
que la podem espantar i provocar que caigui.

• Un cop arribem al replà de l’escala, l’integrador detindrà la seva marxa i
esperarà que l’Andrea acabi de baixar l’últim graó.

• Quan l’Andrea ja es trobi al replà, reiniciarem la marxa.
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Activitat 4: obrir portes

Es tracta d’una activitat que pretén fer conscient l’Andrea de la necessitat de que
aprengui a obrir les portes de les diverses aules. Per portar a terme l’activitat,
l’acompanyarem i ho farem de manera conjunta. L’activitat la dividirem en dues
seqüències, en funció de la direcció d’obertura de la porta:

Si la porta s’obre cap al mateix costat on es troba l’Andrea, seguirem els següents
passos:

1. L’integrador subjectarà el pom de la porta.

2. Seguidament agafarà la mà de l’Andrea i la col·locarà sobre el pom, d’aques-
ta manera l’Andrea pot intuir cap a quin costat s’obre la porta.

3. Passem per la porta i tot seguit l’Andrea deixa anar el pom i permet a
l’integrador tancar la porta.

Si la porta s’obre cap al costat contrari on es troba l’Andrea, seguirem els
següents passos:

1. L’integrador subjectarà el pom de la porta amb la mà contrària al braç de
subjecció.

2. Obrirà la porta i li dirà a l’Andrea que es canviï de costat seguint el seu braç.

3. L’Andrea d’aquesta manera subjectarà el pom de la porta i tot seguit la podrà
tancar.

Activitat 5: planificació d’itineraris

Es tracta d’una activitat que pretén fer conscient l’Andrea dels punts de referència
més significatius perquè ella aprengui a desplaçar-se amb total autonomia per
dintre i per fora del centre escolar.

En el moment d’iniciar l’activitat, acompanyarem l’Andrea i, de manera conjunta,
seleccionarem els punts de referència més significatius per a ella. Calcularem la
distància en cadascun dels recorreguts i establirem una ruta.

Per seqüenciar correctament aquesta activitat, li ensenyarem els següents passos:

1. Primer seleccionarem els punts de referència més importants de dins de
l’institut.

2. Tot seguit calcularem la distància que hi hagi entre les diverses estances per
les quals ens volem moure i establirem una ruta.

3. Agafarem la maqueta, i li indicarem la ruta i els punts de referència que
passarem a treballar, tot indicant-li en tot moment quin tipus de mobiliari
ens podem trobar.
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4. La implementació del trajecte es realitzarà de manera conjunta, durant les
dues primeres setmanes de l’entrenament.

5. La primera setmana li farem de guia, durant la segona només l’acompa-
nyarem en els diversos trajectes i, la resta, només supervisarem els seus
desplaçaments. Quan ja tingui l’aprenentatge consolidat, l’Andrea serà
suficientment autònoma per desplaçar-se pel centre sense cap mena de
dificultat.

2.5.7 Avaluació del programa d’entrenament d’habilitats OiM

L’avaluació del programa comprèn els següents apunts:

1. Avaluació dels participants

2. Avaluació de les activitats

3. L’autoavaluació

L’avaluació dels participants (en aquest cas, de l’Andrea) pretén valorar el grau
d’assoliment de les cinc activitats treballades, així com dels objectius fixats per
a cadascuna de les activitats. Per dur a terme aquesta avaluació, elaborarem
una pauta d’avaluació que incorpori els objectius operatius que ens proposàvem
assolir i un conjunt d’indicadors d’observació per a cadascun d’ells, valorats sota
una escala d’estimació. Un exemple de taula d’avaluació podria ser la que us
presentem a la figura 2.7.

L’avaluació de les activitats ens ha de permetre analitzar tots els aspectes
implicats en la viabilitat de l’aplicació de les activitats, com ara la selecció de
recursos materials, espacials, humans i/o econòmics, la temporalització preesta-
blerta i la planificació del desenvolupament de cadascuna de les activitats i les
tècniques d’intervenció aplicades. Per dissenyar la pauta d’avaluació, prendrem
en consideració tots els aspectes que donin viabilitat a l’aplicació de l’activitat en
si. Per tant, tindrem en compte els següents punts:

• El grau d’assoliment dels objectius.

• La idoneïtat de l’espai utilitzat per portar a terme les activitats.

• La temporalització destinada a les quatre activitats.

• La selecció dels recursos: materials, especials, humans i econòmics em-
prats.

• La planificació en el desenvolupament de les quatre activitats.

• I les diverses tècniques emprades.
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Figura 2.7. Avaluació de l’Andrea en el programa d’OiM

Finalment, l’autoavaluació, tot i ser subjectiva, ens aporta moltes pistes de la im-
plicació personal de tots els agents relacionats amb el programa d’entrenament de
les habilitats d’OiM, ja sigui dels propis tutors legals o per l’equip de professorat
que interactua diàriament amb l’Andrea. En aquest sentit, l’autoavaluació dels
usuaris ens permetrà recopilar informació de la seva impressió subjectiva envers
les activitats realitzades al llarg del programa d’entrenament de les habilitats
d’OiM i l’assoliment dels objectius.

Pel que fa a l’autoavaluació dels professionals, podrem determinar com estan
desenvolupant les competències necessàries per assolir òptimament els objectius
del programa d’entrenament de les habilitats d’OiM i atendre les necessitats dels
usuaris. Les pautes d’autoavaluació han d’incloure indicadors clars i concrets
que permetin als usuaris i als professionals autovalorar el seu grau i qualitat de
participació i implicació en el programa.
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Avaluació final i elaboració d’informes del programa d’entrenament en
habilitats d’OiM

Una vegada finalitzat el programa, arriba l’hora de valorar tots els resultats.
Cal recordar que la demanda d’intervenció es va fer per la preocupació del
professorat de l’institut on l’Andrea s’ha matriculat.

Per portar a terme el programa d’entrenament en les habilitats d’OiM, es van
establir els objectius generals, específics i operatius per portar a terme al llarg
del programa i definir els tipus d’activitats més prioritàries a treballar.

Un cop acabada l’execució del programa d’entrenament en les habilitats d’OiM
i analitzades les dades obtingudes envers el grau d’assoliment de les diferents
activitats planificades, és el moment de dissenyar l’informe d’avaluació, tant per
a la família de l’Andrea com per a l’equip de professorat que treballen diàriament
amb ella.

L’informe el redactarem amb un estil proper i mostrant acompanyament, suport
i seguiment en l’evolució de les habilitats d’OiM. Per aquest motiu, emprarem
una escriptura clara i planera, gens tècnica però prou professional, sempre amb
correcció ortogràfica i gramatical.

En l’elaboració de l’informe de l’Andrea detallarem els aspectes més rellevants
sobre el funcionament del programa i l’assoliment dels objectius. És per aquest
motiu, que l’informe tindrà els següents apartats:

1. Salutació inicial.

2. Un desenvolupament que inclourà els objectius que volíem aconseguir, les
activitats que havíem planificat i les que hem fet, així com les orientacions
que recomanem per afavorir l’autonomia d’orientació i mobilitat de l’An-
drea.

3. Una cloenda d’acomiadament amb signatura o nom de la persona o de
l’equip de persones que redacten l’informe.

Exemple d’informe de la usuària

Benvolguts,

L’objectiu principal del programa d’entrenament de les habilitats d’OiM de l’Andrea era
fomentar l’autonomia personal en les habilitats d’OiM, tenint en compte les seves limitacions
i ajudant-la a desenvolupar-les de manera autònoma, sempre amb total confiança i
seguretat davant les activitats de desplaçament del seu dia a dia. Per aquest motiu,
com a tècnic en integració social de l’institut vaig elaborar i dissenyar un programa
específic d’entrenament d’habilitats d’OiM per a ella, amb activitats progressives que
anaven adreçades a millorar i potenciar la seva autonomia personal en relació amb la
correcta orientació i desplaçament, tant pels espais interiors com pels exteriors.

El treball que he fet fins ara s’ha centrat exclusivament en les àrees d’orientació i mobilitat
pel centre escolar, concretament en analitzar els diversos espais i desplaçar-s’hi, pujar i
baixar escales, obrir portes i seure a les cadires.

Un cop finalitzada aquesta primera quinzena, podem dir que l’Andrea ha anat adquirint
progressivament estratègies per desenvolupar les activitats diàries amb major autonomia
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i seguretat. A més, les tècniques que li he ensenyat a utilitzar li han facilitat molt la tasca
d’orientació i mobilitat pels diferents espais del centre, i això ha fet augmentar la seva
motivació i autoestima.

Vull remarcar que la vostra estreta col·laboració al llarg de tota la quinzena ha estat de gran
ajuda, tant per a l’Andrea, que s’ha sentit més acompanyada i amb més seguretat en la
pràctica diària, com per a mi, ja que plegats hem fet una molt bona feina que ha revertit
sens dubte en una major i millor autonomia de l’Andrea, fomentant en tot moment una
ajuda educativa i no només assistencial, i això ha permès agafar més seguretat i motivació
a l’hora de portar a terme les diverses tasques.

Coincidint amb l’inici de les classes, iniciem una segona fase d’acompanyament, on podrem
veure com l’Andrea desenvolupa tot el que ha après al llarg d’aquesta quinzena. Així mateix,
en aquesta fase podrem reajustar tot el que calgui ajudant-la en els reptes que quedin per
superar. Per tant, la meva tasca no ha finalitzat i resto a la vostra disposició per resoldre
qualsevol dubte que pugui anar sorgint.

Rebeu una cordial salutació,

Oscar Martínez

Integrador social



Entrenament i adquisició de
les habilitats socials
Luis Rodríguez Plaza

Promoció de l’autonomia personal
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Introducció

Les habilitats socials són un element clau en la integració de les persones a la
societat. L’adquisició, la millora o el desbloqueig de les habilitats socials permeten
a les persones en risc d’exclusió l’accés al mercat laboral, l’adherència activa a la
seva comunitat o la creació i el reforçament d’amistats i vincles familiars, tots ells
elements bàsics i protectors per a la salut mental de les persones.

En el primer apartat d’aquesta unitat formativa, “Les habilitats socials”, hi
trobareu el seu corpus teòric. S’hi aborden les dificultats de trobar una definició
única i consensuada del que són les habilitats socials i s’atén a la seva tipologia, tot
analitzant les diferents variables contextuals i personals que es veuen implicades
tant en el seu aprenentatge com en la seva posada “en escena”. Així mateix, s’hi
tracta el concepte d’intel·ligència emocional, que en els últims anys ha esdevingut
una idea clau en la comprensió a l’hora d’entendre les nostres conductes i les dels
altres.

També hi podreu trobar els components de les habilitats socials (HS), tot fent
una divisió en tres grans grups: components conductuals, components cognitius i
components fisiològics, i analitzant detalladament cadascun d’ells.

L’apartat “Entrenament de les habilitats socials” se centra a comprendre quins
són els factors que comporten un dèficit en l’execució de les habilitats socials,
les tècniques terapèutiques i el disseny d’un programa complet d’EHS, així
com la seva posterior avaluació. Esdevé clau comprendre d’on provenen els
obstacles en les relacions interpersonals de cada usuari, ja que en funció de les
dificultats detectades podreu aplicar les tècniques terapèutiques més adients per a
l’optimització o l’aprenentatge de les habilitats socials deficitàries. Seguidament
s’hi explica quin és el mètode de disseny d’un programa complet d’entrenament en
habilitats socials fent referència a la preparació, el desenvolupament i l’avaluació.

En la fase de preparació s’hi enumeren i expliquen tant els mètodes (avaluació
inicial) com les eines necessàries (entrevistes, escales, inventaris...) per traçar
uns objectius generals, específics i operatius, així com la selecció d’habilitats a
treballar i la seva temporalització.

Pel que fa al desenvolupament d’un entrenament en habilitats socials, s’hi mostren
els recursos per dissenyar i dinamitzar les activitats i potenciar l’aprenentatge o
la millora de les habilitats socials dels participants, així com la manera d’avaluar
l’eficàcia de l’entrenament durant el transcurs de les activitats dissenyades. Final-
ment, s’hi exposen el procés d’avaluació de resultats i les pautes per a l’elaboració
d’un informe complet d’un programa d’EHS.

Per acabar, s’aporta un exemple d’un programa d’EHS per a adolescents amb
trastorn mental greu inspirat en un programa real que us permetrà entendre de
manera global com es dissenya, s’executa i s’avalua un programa d’EHS.
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Amb l’objectiu d’assolir els objectius de la unitat caldrà que feu les activitats
proposades i verifiqueu la comprensió del material mitjançant els exercicis d’au-
toavaluació. El fòrum de l’assignatura és a la vostra disposició per resoldre, entre
els companys i el professor, els dubtes que vagin sorgint en la lectura i l’estudi
dels materials.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Elabora programes d’entrenament d’habilitats socials, seleccionant les tècni-
ques pròpies de la intervenció.

• Identifica les fases d’un programa d’entrenament d’habilitats socials.

• Determina els elements d’un programa d’entrenament en habilitats socials.

• Determina els recursos del programa d’entrenament en habilitats socials.

• Dissenya les adaptacions necessàries en el programa d’intervenció d’habili-
tats socials per atendre les necessitats individuals de les persones.

• Descriu les pautes d’actuació i col·laboració amb l’equip interdisciplinari i
la família.

• Argumenta la importància de les habilitats socials en la vida quotidiana de
les persones.

• S’anticipa als esdeveniments que puguin sorgir en la intervenció en l’entre-
nament d’habilitats socials.

• Roman informat sobre les noves tendències i innovacions referides a la
intervenció en l’entrenament d’habilitats socials.

2. Organitza activitats d’entrenament i adquisició d’habilitats socials justificant la
seva elecció.

• Identifica els principals obstacles que dificulta la comunicació i la interacció
social de les persones.

• Valora l’estat de les persones per determinar els objectius de les activitats.

• Defineix diferents situacions d’ensenyament-aprenentatge d’adquisició d’-
habilitats socials.

• Concreta les estratègies metodològiques que s’han seguit en el procés
d’intervenció.

• Selecciona les tècniques i els procediments que s’han d’aplicar en el
desenvolupament de les habilitats socials.

• Organitza les tasques a realitzar per a l’adquisició d’habilitats socials.

• Valora la importància del paper del professional com a model en l’adquisició
d’habilitats socials.
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• Determina el protocol d’actuació per a una situació d’alteració de conducta.

• Valora la importància de coordinar-se amb altres professionals per a l’orga-
nització de les activitats de les habilitats socials.

3. Desenvolupa activitat d’entrenament d’habilitats socials, seleccionant-les en
funció de les característiques que presenten.

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

• Adapta les activitats d’entrenament de les habilitats socials a les necessitats
de les persones usuàries.

• Utilitza els mitjans i ajuts tècnics establerts en el programa d’intervenció de
les habilitats socials.

• Empra materials amb iniciativa i creativitat.

• Assessora la persona usuària sobre els serveis i recursos comunitaris en
l’entrenament de les habilitats socials i sobre com utilitzar-los.

• Aplica protocols d’actuació davant situacions de crisi en les persones.

• Adopta mesures de prevenció i seguretat.

• Resol de manera eficient les contingències sorgides.

4. Realitza activitat de seguiment del procés de promoció d’habilitats socials
justificant la selecció de les estratègies, les tècniques i els instruments d’avaluació
de les habilitats socials.

• Selecciona criteris i indicadors per a l’avaluació del programa d’entrena-
ment de les habilitats socials.

• Elabora instruments d’avaluació per al programa d’entrenament de les
habilitats socials.

• Registra les dades de suport establertes en el programa d’intervenció.

• Elabora els informes sobre el desenvolupament del programa d’habilitats
socials.

• Transmet els resultats de l’avaluació a les persones implicades.

• Respon de manera eficaç a les contingències sorgides en la intervenció.

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

• Argumenta la importància del seguiment de la intervenció per millorar-la.

• Actua respectant la intimitat de l’usuari i la seva pròpia autodeterminació.
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1. Les habilitats socials

Ja des de la Grècia antiga, filòsofs com Aristòtil (384-322 a. C.) definien l’home
com un “animal social” (zóon politikon), és a dir, un ésser que necessita una
societat per poder sobreviure, tant a nivell físic com mental. Consegüentment,
la comunicació personal ha esdevingut i esdevé una part essencial de l’activitat
i la supervivència humanes.

Les persones som éssers biopsicosocials, és a dir, estem condicionats per la nostra
biologia, els nostres pensaments, emocions i conductes (psicologia) i la nostra
relació amb els altres.

Si bé en èpoques pretèrites podríem considerar que la vida social resultava més
senzilla, actualment els canvis produïts pel desenvolupament tecnològic, la
mobilitat o la globalització ens aboquen a un ritme de vida més ràpid i més
complex. Aquesta transformació exigeix una gran capacitat d’adaptació a l’entorn
on les habilitats socials ocupen una posició decisiva.

D’aquesta manera, la nostra vida es veurà determinada per la destresa que assolim
en l’ús de les nostres habilitats socials en el dia a dia, ja que, si un individu no té
les capacitats necessàries per poder establir determinats vincles socials a la seva
comunitat, emergirà un potencial risc d’exclusió. Per poder minimitzar aquest
risc, els professionals comptem amb una sèrie d’eines per aprendre, optimitzar i
desbloquejar les habilitats socials.

Si observem curosament la nostra quotidianitat, ens adonarem que tots estem
habituats a observar i relacionar-nos amb persones que podríem descriure com
socialment hàbils. Es tracta d’aquelles persones que avaluem com molt compe-
tents en el tracte interpersonal, ja que estableixen converses amb facilitat, tenen
aptituds per a la comunicació, estableixen fàcilment relacions d’empatia amb el
seu interlocutor o traslladen conceptes complexos de manera molt eficient.

Persones que, en definitiva, deixen una agradable sensació en finalitzar la relació
comunicativa amb el seu interlocutor. Aquestes persones han desenvolupat un estil
social que els permet aconseguir una imatge positiva enfront del seu partenaire,
que definirà fàcilment el subjecte amb conceptes com ara extravertit, assertiu o,
simplement, socialment hàbil.

Malauradament, aquesta no és la terminologia amb la qual podríem definir
majoritàriament moltes persones en risc d’exclusió social, i aquest fet constitueix
una àrea problemàtica per la seva adhesió a la comunitat. En molts casos, són
persones que tenen grans dificultats per poder desenvolupar-se amb fluïdesa en les
seves relacions interpersonals quotidianes, fet que els crea una fort nerviosisme i
severs estats angoixa.

La nostra funció passarà per ajudar-los a obtenir les habilitats socials que els
manquen amb la finalitat d’una millora en la seva comunicació que derivi en
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Escala Likert

L’escala Likert ens permet fer un
mesurament psicomètric del
grau d’acord o de desacord

d’una persona mitjançant un
rang de valors (habitualment de

1-5) que oscil·len entre gens
d’acord i completament d’acord.

Les "cinc W"

Es tracta d’un concepte molt
vinculat a la redacció de notícies
periodístiques. El principi prové

originàriament de l’anglès:
Who? (qui?), What? (què?),

Where? (on?), When? (Quan?) i
Why? (per què?).

unes relacions interpersonals que els permetin cohesionar-se en el teixit social,
tot establint relacions de pertinença amb els diferents grups que conformen el
seu entorn a nivell laboral, familiar, lúdic o emocional.

1.1 Concepte d’habilitats socials

En un primer moment ens resultarà molt difícil definir d’una manera objectiva què
són les habilitats socials, és a dir, quin tipus de conducta podríem considerar com
socialment competent.

Si durant uns minuts feu l’exercici d’intentar definir amb les vostres pròpies
paraules què és un comportament o conducta socialment competent, és molt
possible que apareguin alguns conceptes o factors relacionats amb la seva validesa
per tal d’aconseguir certs objectius, la seva desitjabilitat social o bé, potser, en
quin context situacional o cultural podria encaixar aquest comportament social
potencialment hàbil.

De mica en mica comprovarem que s’han d’avaluar molts factors a l’hora de
comprendre el que és un comportament socialment hàbil. Per començar, podem
recórrer als principis bàsics de recerca d’una investigació: qui? Què? On? Quan?
Per què? (conegudes com les “cinc W”). I vincular-los amb cinc factors: el context
cultural, l’edat, el sexe, la classe social i el nivell d’educació de les persones, però
no d’una manera unívoca. Per exemple, unes vegades el “perquè” pot ser un
motiu de gènere, i en d’altres pot ser l’edat o el nivell d’educació.

Considerarem les habilitats socials emmarcades en el seu context social,
tenint en compte que els patrons de comunicació varien depenent de cinc
factors: el context cultural, l’edat, el sexe, la classe social i el nivell
d’educació de les persones.

Per tant, no existeix una definició única i consensuada de manera universal per tota
la comunitat cientificosocial a l’hora de definir exactament què és una conducta
hàbil socialment. A Cap a un model conceptual de competència social, Meichen-
baum, Butler i Grudson (1981) ja ens indicaven que és impossible desenvolupar
una definició del que és la competència social, ja que depèn parcialment d’un
context en continu procés de canvi.

D’aquesta manera, el que podem considerar com una conducta apropiada en una
determinada situació pot esdevenir inapropiada en una altra. De tota manera, i
com ja hem esmentat, sembla que tots posseïm de manera intuïtiva la noció
de quins trets conformen una conducta socialment hàbil. I si parem una mica
d’atenció, serem capaços d’avaluar quines són les habilitats socials que s’avinguin
a les particularitats de cada cas.

Així, després d’una rigorosa observació, ens adonarem que no existeix una
manera “correcta” de comportar-se, sinó diferents enfocaments que poden variar
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en funció de cada persona i cada context cultural. Observant la nostra quotidianitat
advertirem que dues persones poden exercir estils molt diferents en una mateixa
situació social, i moltes vegades podríem considerar totes dues com a notablement
reeixides. Per tant, pensem que la valoració d’una conducta socialment hàbil
s’haurà d’avaluar en funció dels seus resultats.

Si bé ens hem adonat de l’enorme dificultat que comporta realitzar una definició
acurada del que són les habilitats socials, encara podem tractar d’aprofundir una
mica més mitjançant les definicions aportades per alguns autors de referència, com
ara Vicente E. Caballo, que ens presenta la següent definició d’habilitats socials:

“El conjunt de conductes emeses per un individu en un context interpersonal, que
expressa els sentiments, actituds, desitjos, opinions o drets d’aquest individu d’una manera
adequada a cada situació, respectant aquestes conductes en els altres, i que generalment
resol els problemes immediats de la situació, mentre redueix la possibilitat de problemes
futurs.”

Caballo, E. Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales (1993).

Si bé podem pensar que aquesta definició expressa molt bé la funcionalitat de les
habilitats socials, també considerem necessari esmentar l’impacte que genera una
bona recepció de les nostres habilitats en nosaltres mateixos, és a dir, el reforç en la
nostra autoestima en observar que les nostres capacitats comunicatives són enteses
i valorades pel nostre interlocutor. En aquest sentit, podem ampliar la definició de
Caballo amb la donada per Jeffrey A. Kelly:

“Aquelles conductes apreses que posen en joc les persones en situacions interpersonals
per obtenir o mantenir reforç en l’ambient. Enteses d’aquesta manera, les habilitats socials
poden considerar-se com vies o rutes cap als objectius de l’individu.”

Kelly, J. Entrenamiento de las habilidades sociales (1992).

Com veiem, fer una única definició del que són les habilitats resulta molt complex.
Finalment, Gil Rodríguez i altres (1995) ens donen una sèrie de pautes per
identificar-ne les característiques més rellevants:

• Comportaments manifestos: les habilitats socials impliquen capacitats
d’actuació que es manifesten en situacions d’interacció social. Aquestes
capacitats poden ensenyar-se o millorar-se a través d’experiències d’apre-
nentatge.

• Orientació cap a objectius: són comportaments orientats a l’obtenció de
diferents objectius o reforços, bé per l’entorn (materials o socials) o per
un mateix (autoreforç). Aquests comportaments han d’estar sota el control
de les persones (per tant, excloem aquelles situacions que es produeixen de
manera fortuïta) i han de portar-se a terme tenint en compte els interlocutors
i el context social en què es produeixen.

• Especificitat situacional: les persones han d’adequar el seu comportament
en funció dels seus objectius i de les exigències de cada situació, per tant,
requereix un repertori conductual variat i evitar patrons de conducta rígids.

• Components de les habilitats: les habilitats socials poden ser considerades
a diferents nivells en funció dels components conductuals, fisiològics o
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cognitius. Unes bones habilitats socials impliquen la combinació dels
diferents elements i components.

Així doncs, entendrem les habilitats socials com un conjunt de conductes
socialment hàbils que ens permeten interactuar d’una forma tranquil·la,
aconseguint expressar les nostres demandes en diferents situacions gràcies
a un coneixement dels comportaments socialment acceptats dins la nostra
comunitat, apropant-nos als nostres interessos i objectius.

1.2 Tipus d’habilitats socials

¿Quines podríem considerar conductes i cognicions socialment hàbils? Prime-
rament, si utilitzem el terme “habilitat”, estem afirmant implícitament que es
tracta d’unes capacitats apreses. Si bé existeixen personalitats més introvertides
o extravertides, tots tenim la facultat d’adquirir conductes socialment hàbils,
malgrat que aquestes no hagin estat apreses de manera conscient.

Per tant, hem de considerar que les habilitats socials no són característiques
d’una persona, sinó de la seva conducta; consegüentment, són identificables i
susceptibles de ser apreses.

Seguint Van Hasselt (vegeu Caballo, 1993), són tres els elements bàsics que
caracteritzen les habilitats socials:

• Són específiques a les situacions: el significat d’una determinada conducta
variarà depenent de la situació on tingui lloc.

• L’efectivitat interpersonal es jutja segons les conductes verbals i no verbals
mostrades per l’individu. A més, aquestes respostes s’aprenen.

• El paper de l’altra persona és important i l’eficàcia interpersonal hauria de
suposar la capacitat de comportar-se sense causar cap mal verbal o físic als
altres.

A partir d’aquests elements que caracteritzen les habilitats socials, podem
classificar-les en relació amb la seva complexitat. Segons Arnold Goldstein
(1980), existeixen unes habilitats socials bàsiques que a mesura que les desen-
volupem ens permetran aprendre habilitats cada vegada més complexes (vegeu la
taula 1.1).
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Taula 1.1. Habilitats socials segons Goldstein

Grup I
Bàsiques

Grup II
Avançades

Grup III
Relacionades amb els sentiments

1. Escoltar
2. Iniciar una conversa
3. Mantenir una conversa
4. Formular una pregunta
5. Donar les gràcies
6. Presentar-se
7. Presentar altres persones
8. Fer un compliment

9. Demanar ajut
10. Participar
11. Donar instruccions
12. Seguir instruccions
13. Disculpar-se
14. Convèncer els altres

15. Conèixer els propis sentiments
16. Expressar sentiments
17. Comprendre els sentiments dels altres
18. Enfrontar-se amb l’enuig de l’altre
19. Expressar afecte
20. Resoldre la por
21. Autocompensar-se

Grup IV
Alternatives a l’agressió

Grup V
Per fer fron a l’estrès

Grup VI
De planificació

22. Demanar permís
23. Compartir alguna cosa
24. Ajudar els altres
25. Negociar
26. Emprar l’autocontrol
27. Defensar els propis drets
28. Respondre a les bromes
29. Evitar problemes amb els altres
30. No entrar en baralles

31. Formular una queixa
32. Respondre a una queixa
33. Demostrar esportivitat
34. Resoldre la vergonya
35. Espavilar-se quan et deixen de banda
36. Defensar un amic
37. Respondre a la persuasió
38. REspondre al fracàs
39. Enfrontar-se a les contradiccions
40. REspondre a una acusació
41. Preparar-se per a una conversa difícil
42. Fer front a les pressions de grup

43. Prendre iniciatives
44. Discernir sobre la causa d’un problema
45. Establir un objectiu
46. Recollir informació
47. Resoldre problemes segons la seva
importància
48. Prendre una decisió
49. Concentrar-se en una tasca

Font: Goldstein, A.; ’Skillstreaming the Adolescent’

1.2.1 La intel·ligència emocional

Un cop sabem com classificar les habilitats socials en relació amb la seva
complexitat, és l’hora de pensar quin tipus de persones són aquelles que estan
especialment dotades per a l’èxit social. A primera vista podríem pensar que
aquest està en correlació amb la intel·ligència o l’extraversió, però certament hi ha
quelcom que se’ns escapa.

A mitjan anys noranta, Daniel Goleman va popularitzar el terme intel·ligència
emocional per referir-se al conjunt de capacitats, destreses i capacitats que
influeixen en les relacions interpersonals i que estan relacionades amb aspectes
emocionals.

Si profunditzem en el coneixement de les pròpies emocions serem
capaços de comprendre millor les emocions humanes i, consegüentment, el
comportament dels altres.

Segons Goleman (1995), els components que conformen la intel·ligència emocio-
nal (vegeu la figura 1.1) són:

• Autoconeixement emocional: fa referència a saber que el nostre estat
d’ànim influeix en la nostra conducta.

• Autocontrol emocional o autoregulació: es tracta de l’habilitat de poder
controlar les nostres emocions associades a cada moment. Tenir autocontrol
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emocional no implica no sentir o reprimir les nostres emocions, és l’equi-
libri emocional entre reprimir o negar les nostres emocions o deixar-nos
portar per emocions extremes com la ràbia o l’ira.

• Automotivació: la possibilitat de dirigir les nostres emocions cap a un
objectiu concret. D’aquesta manera concentrem la nostra atenció en una
meta concreta i no en les dificultats que entranya, focalitzant-nos en allò
positiu i no en allò negatiu.

• Reconeixement d’emocions o empatia: la capacitat d’identificar les emo-
cions dels altres que podem reconèixer per l’anàlisi dels comportaments
verbals i no verbals dels altres. És la capacitat de posar-se en el lloc de
l’altre encara que, fins i tot, no estiguem d’acord amb el que ens diu o ens
proposa.

• Relacions interpersonals o habilitats socials: implica l’eficàcia de la
nostra conducta en les diferents situacions que es vagin presentant.

Figura 1.1. Components de la intel·ligència emocional

1.3 Components de les habilitats socials

A l’hora d’analitzar els components que conformen les habilitats socials ens
trobarem, una vegada més, que es tracta de comportaments complexos que
impliquen multitud de factors i habilitats molt diverses: comunicació verbal i
no verbal, assertivitat, resolució de conflictes...

Però deixant a banda aquesta complexitat, també existeix un gran consens en la
comunitat científica per emmarcar i subdividir les habilitats socials en tres grans
grups:

• Components conductuals: les conductes observables externament.
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• Components cognitius: els nostres pensaments, coneixements i creences, i
com incideixen en les nostres conductes.

• Components fisiològics: les reaccions emocionals, que estarien relaciona-
des amb la fisiologia.

Exemple d’incidència de les habilitats socials; la revisió d’un examen

Imaginem que després d’estudiar molt hem suspès amb una nota molt ajustada un examen
i decidim anar a revisió; quins trets definirien la conducta més encertada?

1. Primerament, a l’hora de comunicar-nos amb el professor, haurem de triar molt bé les nostres
paraules amb la finalitat d’argumentar de manera sòlida, eficient i assertiva la veracitat de les
nostres respostes a la prova (comunicació verbal).

2. També haurem de valorar que el nostre èxit també dependrà de l’actitud i el to que emprem
(comunicació no verbal).

3. Finalment, haurem de tenir en compte no trobar-nos en un alt grau d’excitació (components
fisiològics).

Si executem totes aquestes habilitats amb molta competència, incrementarem
potencialment les possibilitats d’obtenir una correcció que sigui favorable per els nostres
interessos.

1.3.1 Components conductuals de les habilitats socials

Diverses investigacions ens han ajudat a poder dividir les conductes interpersonals
en elements específics, que poden ser observats en les conductes de cadascun dels
individus. Alhora, aquests estudis també determinen una correlació entre certes
conductes i el judici extern sobre l’habilitat social de la persona.

Els trets i components conductuals més significatius poden ser tant verbals com no
verbals; en tots dos casos influiran en el judici que farà el receptor sobre l’habilitat
social de l’emissor. Per tant, el seu coneixement ens permetrà avaluar aquells
individus que no s’adaptin a les normes socials, i estarem en disposició de corregir-
ne les conductes.

Entenem per components conductuals aquells components que són
directament observables i, per tant, els més fàcils d’identificar, entrenar i
corregir.

Components no verbals

Encara que no expressem cap paraula, seguim comunicant-nos amb els altres
mitjançant els missatges que emetem tant el nostre cos com la nostra cara o
mitjançant els senyals de la nostra veu. Moltes vegades, aquests missatges són
rebuts per l’altre de manera no conscient.
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Si ens aturem a pensar, moltes vegades acostumem a formar-nos una opinió d’una
persona sense poder identificar quins són els elements que fan que aquesta persona
ens agradi o ens desagradi; no podem identificar en quins factors està fonamentat
el nostre judici. Això és perquè tenim tendència a pensar que controlem tot el que
diem, però en realitat diem molt més del que pensem. La comunicació no verbal
representa aproximadament el 70% dels nostres missatges.

En conseqüència, en moltes situacions apareixen problemes de comunicació
perquè no som conscients que estem enviant missatges (moltes vegades con-
tradictoris) amb els nostres gestos, la nostra postura o el nostre to de veu.
En la comunicació no verbal conflueixen elements molt diversos, i és un dels
components més importants per la complexitat del control que tenim les persones
sobre ells. A continuació descriurem breument els elements més importants de la
comunicació no verbal:

Charles Darwin ja va estudiar les
expressions emocionals al seu llibre

’L’expressió de les emocions en
l’home i els animals’. (1872).

1. La mirada:

• El contacte ocular, generalment de la meitat de la cara cap amunt,
indica que estem atenent l’altra persona. Mitjançant la mirada obrim
i tanquem els canals comunicatius i som capaços de regular els torns
de paraula.

• Quan escoltem a algú amb molta atenció, mirem la persona als ulls
i les nostres pupil·les es dilaten, el nostre interlocutor percep incons-
cientment el nostre interès i li produeix una sensació de seguretat i
persuasió. Per contra, si desviem contínuament la mirada, el nostre
interlocutor ho interpretarà com una falta d’interès.

• Podem concloure esmentant que la quantitat i el tipus de mirades ens
comuniquen les actituds i la implicació interpersonal.

2. L’expressió facial:

• Existeix gran evidència que les expressions facials són el sistema més
important de senyals per mostrar les nostres emocions. Existeixen sis
principals expressions emocionals: alegria, sorpresa, tristesa, por, ira
i fàstic.

• Si bé aquestes emocions són universals i innates, existeixen diferències
culturals relatives a quines són les situacions socials adients per
utilitzar-les.

• És de vital importància que la nostra expressió facial concordi amb
el missatge verbal que volem transmetre; si no és així, el receptor
interpretarà la comunicació no verbal per davant de la comunicació
verbal.

3. El somriure:

• Alguna vegada heu utilitzat un somriure en arribar tard a una cita?
Això és perquè un somriure ens serveix per esmorteir reaccions
emocionals adverses. Actua com un element transformador de les
reaccions emocionals negatives: temor, ira, fàstic...
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• D’aquesta manera, el somriure resulta un element bàsic per a una
bona comunicació interpersonal, ja que és un recurs que ens permet
establir un bon clima, una actitud favorable i complicitat amb el nostre
interlocutor.

• Per concloure, farem també esment al fet que, si finalitzem una
comunicació amb una expressió massa seriosa farem pensar a l’altra
persona que teníem ganes d’acabar, generant una desconfiança general
sobre la totalitat de la nostra interacció.

4. La postura corporal:

• La nostra manera de caminar, la forma com ens movem o la postura
quan estem dempeus o asseguts proporciona molta informació als
altres.

• Inclinar el nostre tronc cap endavant pot indicar interès o seducció, si
encreuem i desencreuem les cames estarem indicant nerviosisme...

• Les persones tenim tendència a imitar la postura corporal dels nos-
tres interlocutors; denominem a aquest fenomen postures congruents.
Aquestes postures ens indiquen un acord en la relació interpersonal;
per tant, les postures no congruents serveixen per establir distàncies
psicològiques.

5. Els gestos de les mans. A més de les expressions facials, podem considerar
que la gestualitat de les mans és la part del cos més visible i expressiva.
Ekman i Friesen (1974) ens assenyalen que els moviments de les mans
poden servir com:

• Emblemàtics: moviments que poden ser una alternativa a una o dues
paraules, coneguts per tots els membres d’una comunitat o cultura:
donar la mà, aplaudir...

• Adaptadors: moviments que s’aprenen com a part dels esforços
adaptatius per satisfer necessitats corporals o per controlar o afrontar
emocions: gratar-se el cap, posar-se la mà a la barbeta...

• Il·lustradors: moviments units directament a la parla amb la intenció
de fer més comprensible el nostre discurs per l’interlocutor: assenyalar
un objecte, moviments que accentuen una paraula particular...

6. La proxèmica. Fa referència a l’ús de la distància en la relació interper-
sonal; es tracta d’una sèrie de normes implícites que funcionen indepen-
dentment de l’entorn cultural on es produeixin. Hall (1976) va crear una
classificació d’aquesta distància en quatre zones diferenciades depenent de
la seva proximitat o llunyania:

• Íntima (0-45 cm): té lloc en relacions íntimes. Afavoreix el contacte
corporal, sentir l’olor corporal o parlar amb un to de veu molt baix.

• Personal (45-1,20 m): caracteritza les relacions properes. Es pot tocar
l’altre però no hi participa l’olfacte.

• Social (1,20-3,65 m): relacions més impersonals, és necessari aug-
mentar el volum de la veu per una correcta comunicació.



Promoció de l’autonomia personal 18 Entrenament i adquisició de les habilitats socials

• Pública (des de 3,65 m fins al límit del qual és audible): es tracta
d’ocasions públiques i actes formals.

7. L’aparença personal. Fa referència a l’aspecte de la persona. Malgrat
que hi ha trets físics que són innats, la roba, el tall de cabells o la cura
personal afecten poderosament la imatge de nosaltres que tenen les altres
persones. D’aquesta manera, el nostre aspecte està donant un missatge als
altres (encara que la majoria de gent no sap ben bé quin missatge està tractant
de comunicar). Per tant:

• L’aparença transmet un missatge de quines situacions pretenem, pre-
ferim o esperem trobar-nos.

• També tindrem en compte que si bé és un element molt important en
un primer contacte, a mesura que una relació interpersonal prospera
va perdent el seu pes com a element comunicatiu.

8. Els components paralingüístics; la veu. Són aquells elements que acom-
panyen la parla i ens ajuden a modular el missatge: el to, la latència, el
volum o el timbre de la veu, així com la fluïdesa, la claredat i la velocitat
de la parla. Moltes vegades ens agradaria transmetre un missatge amb
claredat però a vegades el nerviosisme ens fa parlar massa de pressa i aquest
missatge no és ben comprès; per tant, encara que el contingut del missatge
hagi estat correcte, el nostre objectiu ha fracassat. Entre els components
paralingüístics podem destacar:

• El volum: es tracta de la funció més bàsica de la veu, és a dir, fer que un
missatge sigui escoltat pel receptor desitjat. A més d’aquesta funció,
hem de pensar que estem transmetent molta informació de la nostra
personalitat o del nostre estat d’ànim. Un terme mitjà expressarà
moderació, activitat i alegria. Tot i això, és important utilitzar canvis
de volum per poder emfatitzar certes idees o punts importants, ja que
en un discurs que es realitza amb un volum molt pla acostuma a resultar
avorrit per a la persona que l’escolta.

• El to: fa referència principalment a l’entonació. Per exemple, de-
penent de quina entonació fem servir, una frase com “A veure si és
veritat” pot ser entesa de múltiples formes, és a dir, podem transmetre
missatges completament diferents en funció de l’entonació que fem
servir. Això succeeix perquè el to emprat en una conversa contribueix
substancialment a les impressions de les actituds interpersonals.

• La velocitat de la parla: determina el nivell d’interès i comprensió del
nostre missatge. Així, una parla molt ràpida dificulta la comprensió i,
al contrari, una parla molt lenta pot fer que la persona s’avorreixi i no
estigui atenta a allò que volem comunicar.

• La fluïdesa i les pauses: són els intervals entre la finalització d’una
oració i el començament d’una altra. En podem identificar dues
tipologies: les pauses plenes, que són espais que s’omplen amb
vocalitzacions (“mmm”, “ja”...), i les pauses buides, que fan referència
a l’estructura gramatical (dos punts, comes...). Tots dos elements, en
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una mesura indicada, afavoreixen la comprensió i la fluïdesa d’una
comunicació.

Components verbals

La majoria d’interaccions socials es donen a través d’una conversa que, analitzada
acuradament, consisteix en una barreja de transmissió d’informació i la solució
de problemes. Un bon domini del lèxic, les normes gramaticals o un ampli
vocabulari faciliten aquesta transmissió.

No obstant això, existeixen grans diferències en l’habilitat dels individus per
utilitzar el llenguatge. En gran mesura, moltes de les persones en situació
d’exclusió social tenen serioses dificultats per establir un discurs efectiu a causa
de carències en l’educació o per falta d’entrenament. Part de la nostra feina,
com a professionals de les habilitats socials, consistirà a reunir expressions
diplomàtiques o persuasives per tal que adquireixin un fraseig més adequat als
objectius que es persegueixen en la intervenció.

Els components verbals són aquells que fan referència a la parla i el seu
contingut: comunicar idees, descriure sentiments, raonar i argumentar.

Quan dues persones parlen es produeixen retroalimentacions, siguin verbals o no
verbals, que ens permeten modificar el discurs atenent a diversos senyals, que ens
indiquen si el receptor està entenent el missatge, si el nostre discurs és creïble,
si l’interlocutor està d’acord o li desagrada... Per tal d’aconseguir eficàcia en
una comunicació interpersonal necessitem tant aquestes retroalimentacions com
entendre el seu significat.

Tant en l’avaluació inicial com en l’entrenament en habilitats socials haurem
d’estar atents a les causes probables del fracàs d’una conversa. Segons Trower,
Bryant i Argyle (2015), són les següents:

• Ús inapropiat d’elements verbals, no fer preguntes, no respondre ade-
quadament als moviments previs de l’altre o emetre expressions que no
condueixen a respostes òbvies, com verbalitzacions no informatives.

• No utilitzar o respondre a senyals de sincronització.

• Errades en subministrar o respondre incorrectament senyals de retroalimen-
tació i atenció.

1.3.2 Components cognitius de les habilitats socials

Els components cognitius fan referència als nostres pensaments i creences,
i a com aquests incideixen en les nostres conductes. Percebem la realitat a

Psicologia a la TV

La sèrie de televisió
nord-americana Lie to me (2009)
està inspirada en el treball
científic del psicòleg Paul
Ekman (1934), una de les figures
més importants del segle XX pel
que fa referència al llenguatge no
verbal.

Modulació del volum de veu

Per exemplificar la importància
dels canvis de volum podem
observar qualsevol míting
electoral. Allà veure’m com
l’orador els realitza de manera
contundent per emfatitzar les
idees importants.
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través de la nostra subjectivitat, que està formada per les experiències pròpies i
característiques personals.

L’avaluació cognitiva i la percepció d’una persona en una determinada situació
està determinada per les seves variables cognitives, és a dir, per la manera com
cada persona processa la informació.

Per apropar-nos a la comprensió d’aquestes variables farem servir la classificació
de Mischel (1973; vegeu Caballo, 1993), que subdivideix la interacció de la
persona amb l’ambient mitjançant cinc categories:

• Competències cognitives: es tracta de la capacitat de la persona per
transformar la informació de manera activa; per exemple, aportant solucions
a problemes, en comptes d’executar una conversa mecànica o estereotipada.
Cada persona adquireix la capacitat de construir activament multitud de
conductes potencialment hàbils. Per poder estimular aquesta potencialitat
resultarà essencial que siguem capaços d’identificar els elements que for-
men aquestes competències:

1. Coneixement de la conducta hàbil apropiada.

2. Coneixement dels costums socials.

3. Coneixement dels diferents senyals de resposta (respostes alternati-
ves).

4. Saber posar-se en el lloc de l’altra persona (empatia).

5. Capacitat de solució de problemes.

• Estratègies de codificació i constructes personals: fa referència a com
interpretem els senyals de l’altre. Així, una persona amb un fort estat
d’ansietat tindrà tendència a malinterpretar o sobreestimar els senyals de
rebuig, mentre que una persona socialment hàbil és un gran descodificador
dels senyals que percep de l’altre.

• Expectatives: es tracta de les prediccions de les conseqüències que fa
una persona sobre la seva pròpia conducta. Un augment en l’expectativa
d’autoeficàcia millora els resultats de la interacció persona. Si bé aquestes
expectatives han de ser realistes, dotar-les de positivisme augmenta la
probabilitat d’una resposta hàbil.

• Valors subjectius del estímuls: existeix molta diversitat a l’hora d’avaluar
els resultats que s’esperen d’una conducta. Si bé algunes persones poden
valorar molt l’aprovació social, d’altres hi poden ser totalment indiferents.
Per tant, hem d’atendre la subjectivitat de cada persona i la valoració que fa
aquesta de cada situació.

• Sistemes i plans d’autoregulació: mitjançant l’autoregulació tenim la
capacitat de seleccionar activament les situacions a les quals ens exposem.
Gràcies a l’elecció activa, en comptes de l’automàtica, podem planificar
les nostres accions perquè ens siguin més favorables. Fins i tot quan un
ambient no és modificable (per exemple, una entrevista de treball) el podem
transformar psicològicament amb autoinstruccions i la imaginació.
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Resulta molt important ajustar la nostra autoobservació, és a dir, l’atenció dirigida
cap a nosaltres mateixos. Hem de ser conscients que una autoobservació és
una avaluació de la nostra conducta: si aquesta és massa severa, ens produirà
incomoditat; per tant, tractarem de fugir d’aquest tipus de comportament. Hem
de tractar de ser objectius en la regulació de la pròpia conducta; assenyalem els
diferents punts a evitar, com ara:

• Autoavaluació manifestament negativa de l’actuació social.

• Fracàs per discriminar accions apropiades i efectives de les no negatives.

• Patrons patològics d’atribució i fracàs social.

• Falta d’autoestima.

• Autoverbalitzacions negatives.

• Patrons d’actuació excessivament elevats.

1.3.3 Components fisiològics de les habilitats socials

Algunes situacions de malestar poden provocar certs estats emocionals acom-
panyats de reaccions fisiològiques, com ara l’alteració en el volum de veu, la
rapidesa de la locució, l’enrojolament... Per tant, també poden ser observables
externament i es manifesten a causa de problemes com l’ansietat, el temor, les
creences irracionals i catastròfiques...

De la mateixa manera, podem observar persones amb grans dificultats per con-
trolar les pròpies emocions, i poden arribar a mostrar reaccions emocionals
desproporcionades, relacionades tant amb la frustració (comportament agressiu,
crits, rebequeries) com amb l’eufòria. Aquesta dicotomia es produeix principal-
ment en personalitats amb problemes de control d’impulsos o amb persones amb
disminució intel·lectual.

Els components fisiològics fan referència a diverses reaccions orgàniques
observables que poden manifestar-se en algunes interaccions socials com
a fruit de certes inquietuds emocionals, com ara l’ansietat: sudoració,
augment de la taxa respiratòria (hiperventilació), augment de la taxa
cardíaca...
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2. Entrenament de les habilitats socials (EHS)

L’entrenament en habilitats socials (EHS) permet dur a terme una sèrie de
tècniques molt potents per a la millora de l’efectivitat social i la qualitat de vida
de les persones.

Un cop hem analitzat i comprès els diferents components que conformen les
habilitats socials, en aquest punt, per poder dissenyar un programa d’entrenament,
haurem de fer-nos la següent pregunta: per quins motius una persona actua d’una
manera socialment inadequada?

Hem de pensar que els problemes d’interacció social poden manifestar-se en
situacions molt diverses i en diferents moments de la vida d’una persona. Moltes
vegades, aquesta no posseeix les habilitats necessàries per interactuar amb els
altres en una situació concreta o, si bé les posseeix, no està capacitada per executar-
les d’una manera correcta (ja que, per exemple, es produeix un grau d’activació
fisiològic molt alt i l’ansietat el fa errar en la seva execució).

Per tant, resultarà clau identificar els factors que condicionen negativament les
persones quan interactuen amb els altres. De manera general, podem classificar
les dificultats en l’execució d’habilitats socials en dos models:

• Dificultats per dèficit d’habilitats: aquest és el cas que es dóna quan
una persona no ha après una conducta o conductes determinades. Resulta
clar que si una persona no disposa d’una habilitat en el seu repertori és
impossible que la pugui dur a terme.

• Dificultats per interferència d’habilitats: és el cas d’una persona que sí que
posseeix una habilitat determinada en el seu repertori però no la pot posar
en pràctica per diferents causes o interferències, habitualment relacionades
amb l’ansietat.

Si bé hem pogut classificar les dificultats en dos grans models, encara filarem una
mica més prim amb el diagnòstic, ja que aquest ens ajudarà a individualitzar millor
el futur entrenament en habilitats socials. En aquest sentit, podem assenyalar
quatre factors o obstacles que impedeixen a les persones actuar d’una manera
socialment eficaç:

• Les respostes hàbils no formen part del repertori de respostes de la persona.
És possible que aquestes respostes no hagin estat mai apreses, o bé que en
l’aprenentatge realitzat per la persona es produís en respostes socialment
inadequades. En conseqüència, es desanima i pateix una falta de motivació
que condueix a una carència de reforços positius. En aquest cas es tracta
d’un dèficit en habilitats.

• La persona sent una ansietat condicionada que el limita en les seves
actuacions socials. Normalment, l’ansietat condicionada es troba associada
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a estímuls aversius patits en la seva història personal que comporta la
percepció de senyals neutres i fins i tot positius com si fossin aversius.
Per tant, tracta d’evitar les interaccions socials temerós de rebre estímuls
negatius.

• El subjecte és molt crític amb les seves interaccions socials, fet que
comporta una autoavaluació negativa que ve acompanyada habitualment
de pensaments catastròfics.

• L’individu no es troba capacitat per seleccionar adequadament la resposta
a situacions socials; per tant, moltes vegades descarta una resposta que
probablement seria efectiva. Es tracta d’una discriminació errònia.

La identificació dels factors que comporten dificultats en habilitats socials
es porta a terme en dues fases: de manera general, classificant-les segons es
deguin a un dèficit d’habilitats o bé a una interferència d’aquestes; i després,
fent un diagnòstic individualitzat.

A cadascun d’aquests factors que limiten les persones a l’hora d’efectuar respostes
socialment hàbils li corresponen una sèrie de tècniques psicològiques que ens
permeten treballar i millorar els factors deficitaris (vegeu la taula 2.1).

Taula 2.1. Factors limitants i tècniques terapèutiques corresponents

Factor limitant Tècniques terapèutiques

Dèficit en habilitats socials Model d’aprenentatge social

Ansietat condicionada Tècniques de relaxació
Dessensibilització sistemàtica

Autoavaluació negativa Reestructuració cognitiva
Qüestionament de creences irracionals

Discriminació errònia Entrenament de resolució de problemes

Després de valorar les tècniques més adients en el cas concret que estigueu
treballant, encara hauríeu de preparar la vostra intervenció, dissenyar el programa,
fer l’avaluació i presentar els resultats finals. En resum, el procediment per dur a
terme un EHS és el següent:

1. Identificar els factors de dèficit en habilitats socials.

2. Escollir les tècniques d’intervenció.

3. Fer el procediment d’intervenció (avaluació inicial i definició dels objec-
tius).

4. Dissenyar el programa d’EHS.

5. Elaborar l’informe final.
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2.1 Tècniques d’intervenció

Si bé el model d’aprenentatge social és l’eina terapèutica que estructura els actuals
entrenaments en habilitats socials, és important conèixer les tècniques cognitives
(aplicables a qualsevol treball terapèutic), així com les tècniques específiques d’un
EHS, que treballen uns trets característics que han demostrat ser de gran ajuda per
a la millora i el desbloqueig de les habilitats socials.

Podem classificar les tècniques d’intervenció en tres grans grups:

• Tècniques d’aprenentatge social i desenvolupament de competències
socials; aquí el referent és el model d’aprenentatge social de Bandura, basat
en l’exposició a models, l’assaig conductual, el feedback i el reforçament
positiu, i la generalització de la millora.

• Tècniques cognitives, com ara posar en qüestió les creences irracionals, la
discussió dels pensaments automàtics, l’entrenament en solució de proble-
mes i les tècniques de relaxació.

• Tècniques específiques d’EHS, com poden ser les dinàmiques de grups,
treballar l’assertivitat, les estratègies de manteniment de converses, els
compliments i l’opinió personal, la defensa dels drets, l’escolta activa i
l’autoobservació.

2.1.1 Tècniques d’aprenentatge social: el model de Bandura

Albert Bandura (1925) està
considerat un dels psicòlegs més
importants del segle XX, juntament
amb Skinner, Freud i Piaget.

Si entenem les habilitats socials com a estratègies apreses, ens resultarà molt útil
esbrinar els factors que intervenen en l’aprenentatge natural d’aquestes competèn-
cies. Però aquest procés no s’ha d’entendre com quelcom estàtic, sinó dinàmic:
es produeix una interacció recíproca, o causalitat circular, entre l’ambient, la
conducta i la personalitat; donant lloc a un triangle on cada factor no pot ser
analitzat separadament.

Aquesta va ser la reflexió inicial que va fer-se A. Bandura per elaborar la seva teoria
de l’aprenentatge social (1964), en què va considerar les habilitats socials com a
conductes apreses. D’aquesta manera, podem considerar que tant el desenvolupa-
ment de la conducta com l’estil interpersonal de cada individu pot descriure’s,
explicar-se i predir-se en gran mesura a partir del model d’aprenentatge social.

Les habilitats socials són quelcom après. De fet, la conducta humana és una
interacció recíproca, contínua i dinàmica entre els determinants cognitius,
els comportamentals i els ambientals. Si estem capacitats per especificar
la història de l’aprenentatge d’una persona, llavors comprendrem la seva
manera d’actuar i desenvolupar-se en les seves interaccions socials.
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Per tant, les habilitats socials són adquirides com a conseqüència de diferents
mecanismes d’aprenentatge que afavoreixen el seu aprenentatge, entre els quals
podem destacar:

• Reforçament positiu directe: serien aquelles respostes positives que ha
experimentat una persona després d’una interacció social. Si una conducta
social no ha estat recompensada socialment en repetides ocasions, és molt
probable que l’individu deixi d’intentar emetre-la.

• Experiències d’aprenentatge observacional: el nostre aprenentatge en
habilitats està molt influït per l’observació de com una altra persona desenvo-
lupa aquestes habilitats. L’exposició a un model determinat ens pot abocar
a tres respostes diferents:

– Efecte de modelatge: l’observador adquireix una nova conducta que
no emetia prèviament.

– Efecte de desinhibició: l’observador emet amb més freqüència una
conducta que ja posseïa.

– Efecte d’inhibició: l’observador redueix la freqüència d’una conducta
que era freqüent abans de l’observació.

• Feedback interpersonal: el feedback és la informació que una altra persona
ens comunica en relació amb i com a resposta a la nostra conducta. D’aques-
ta manera, la conducta s’anirà perfilant amb feedbacks positius (contribuint
al reforçament de la conducta) o feedbacks negatius (contribuint a l’extinció
de la conducta).

• Expectatives cognitives: es tracta de les creences i/o prediccions que la
persona realitza per afrontar amb èxit una determinada situació.

Exposició a models; tipus d’assaig conductual (el ’role playing’)

Aquesta tècnica consisteix a exposar la persona, o grup amb dèficit d’habilitats
socials, a un model vàlid per tal que executi correctament les conductes desitjades.
El model pot presentar-se en viu o mitjançant alguna gravació; en tots dos casos,
l’observació directa de les habilitats transmetrà amb claredat com es desitja que
siguin executades.

Una vegada la persona o col·lectiu ha estat exposat visualment al repertori d’habi-
litats desitjades, resultarà molt important la seva posada en pràctica, coneguda
com a assaig conductual.

L’assaig conductual pretén introduir el nou repertori d’habilitats en les
conductes que executi la persona durant la seva vida diària. Per aconseguir-
ho es farà una recreació de les interaccions problemàtiques en un entorn
segur.

Aquesta pràctica es pot repetir tantes vegades com vulguem fins que la persona o
persones executin l’habilitat social desitjada de manera correcta, ja que l’objectiu
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és que la persona afegeixi la nova habilitat al seu repertori i estigui capacitada per
emprar-la de manera habitual. Existeixen diverses modalitats d’aquesta tècnica,
segons el grau d’estructuració o preparació prèvia que requereixin.

La pràctica no estructurada:

La pràctica no estructurada, com la vida quotidiana, no consta de cap guió previ.
Podem, per exemple, agrupar les persones per a la pràctica de les seves habilitats
en la conversa i observar si executen les seves habilitats socials amb destresa.

La pràctica estructurada o ‘role playing’:

Una de les tècniques més utilitzades per a la pràctica estructurada en entrenament
en habilitats socials és el role playing, ja que ens permet treballar amb la persona o
col·lectiu diverses formes d’interacció i les seves alternatives, de manera molt més
pràctica i dinàmica del que seria fer-ho mitjançant només instruccions verbals.

Exemple de pràctica estructurada

Aquests serien els passos a seguir en una escena d’assaig conductual estructurat per a un
entrenament d’habilitats socials:

1. Prèviament, la persona aprèn una sèrie de recursos i habilitats socials sobre un aspecte en
què té dificultats.

2. Després, la persona rep una descripció verbal d’alguna situació social que consideri difícil o
li provoqui angoixa.

3. Amb l’ajuda d’un coterapeuta o un company (en el cas que es tracti d’una pràctica grupal), es
representarà l’escena d’interacció social amb els nous recursos apresos.

4. La finalitat és que la persona exerciti l’habilitat social desitjada perquè després pugui
desenvolupar-la a la seva vida diària.

El role playing també es pot fer entre dos terapeutes. Tot i que s’intenta, primerament, que
siguin els mateixos pacients/participants els qui facin el role playing, si la cosa no va bé
seran els terapeutes els qui actuaran o faran una escenificació entre ells: un d’ells faria la
funció d’interlocutor i l’altre exerciria les habilitats que volem entrenar.

En el “joc de rol” o role playing, les persones actuen com si representessin
una obra teatral, però no tenen un guió prèviament escrit. Les persones
interactuen de manera lliure, adaptant-se al paper o rol que desenvolupen
els altres.

Seguint Birkenbihl (1989), podem donar algunes de les característiques i princi-
pis del role playing; són les següents:

• És necessari que les persones tinguin temps de familiaritzar-se amb el rol
que han d’interpretar.

• Abans d’iniciar la tècnica és necessari assegurar-nos que les persones han
entès i interioritzat els seus papers.

• No interrompre el joc de rol, sota cap circumstància, una vegada hagi
començat. Només quan una persona interpreti incorrectament el seu paper
es podrà tallar el transcurs de l’actuació.
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Feedback és una veu
anglesa traduïble com

‘comentaris o reaccions de
resposta’; habitualment, per
aconseguir-ne una millora.

• Els jocs de rol estan limitats en el temps. En un entrenament en habilitats
socials es recomanen escenes curtes de no més de 4 o 5 minuts.

• Els observadors del role-playing han de tenir les instruccions precises per
observar aquella habilitat social que volem transmetre.

La pràctica semiestructurada:

En alguns casos, per la tipologia de la interacció social en el món real, resulta
molt difícil establir unes pautes prou directives a l’interlocutor per encaminar
l’aprenentatge de la persona cap a les respostes adequades a la situació.

És el cas, per exemple, d’interaccions socials de llarga durada, com poden
ser les situacions interpersonals amb finalitats laborals, per aconseguir una cita,
per iniciar noves amistats... En aquests casos podem donar algunes instruccions
determinades a l’interlocutor amb la finalitat de simular una situació real de les
mateixes característiques.

La pràctica semiestructurada va encaminada cap a l’aprenentatge
d’aquelles interaccions socials de llarga durada, però on habitualment
existeixen uns rols d’actuació predeterminats.

Exemple de pràctica semiestructurada

A manera d’exemple, Melnick (1973; vegeu Caballo, 1993) va desenvolupar un projecte
d’entrenament d’habilitats de concertació de cites en què es donaven instruccions a la
persona perquè mantingués unes pautes generals de conducta, com ara:

• No monopolitzar una conversa.

• Mostrar-se afectuós.

• Deixar que l’individu portés la iniciativa en la interacció.

D’aquesta manera, s’instruïa l’usuari en el ventall de components conductuals necessaris
a l’hora d’afrontar la situació real de concertar una cita.

Importància del ’feedback’ per modelar la pràctica conductual

Encara que l’usuari hagi pogut visualitzar i posar en pràctica, durant l’entre-
nament, les diferents habilitats socials, és molt probable que moltes vegades
les executi de manera incorrecta o no tingui consciència del treball personal
desenvolupat.

Per això resultarà necessari, per part de la persona al càrrec de l’entrenament en
habilitats socials, l’administració de reforçaments positius i feedbacks, per acabar
de modelar i perfeccionar la pràctica conductual. Es tracta de dues tècniques
molt bàsiques en relació amb l’execució de l’habilitat per part de l’usuari. Com
a avantatges, ens ajuden a mantenir i reforçar les habilitats apreses i assajades
prèviament; de la mateixa manera, ens serveixen per corregir les execucions no
desitjables per part de l’usuari.
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El feedback verbal serveix per indicar els aspectes a millorar, i el reforç
positiu, per destacar-ne aquelles millores conductuals que l’usuari ja ha
realitzat, felicitant-lo.

Exemple d’ús del ’feedback’ després d’un exercici de ’role playing’

En el transcurs d’una sessió d’entrenament en habilitats socials, l’usuari donarà les
respostes apreses; per tant, serà feina del professional valorar la qualitat de les mateixes.
Aquesta valoració haurà de ser clara, directa i relativa a la conducta manifestada per
l’usuari, en relació amb les habilitats treballades en la sessió.

És a dir, com a integradors socials no valorarem la conducta en termes com ara “es podria
fer millor” (ja que no queda palès a quina conducta ens estem referint), sinó amb respostes
que indiquin clarament a quina habilitat apressa estem fent referència. Direm, per exemple:
“Resultaria més eficient elevar una mica el to de veu, com vàrem parlar, perquè la gent
el pogués escoltar millor”. Pel que fa referència al reforç positiu, estimularem verbalment
aquelles conductes desitjades.

Per una altra banda, en cas que l’entrenament en habilitats socials s’hagi de
realitzar de manera grupal, resultarà molt beneficiós animar els altres usuaris
que produeixin feedbacks verbals positius cap a altres persones del grup. De fet,
és molt possible que tenguin més credibilitat que els comentaris d’un professional,
ja que aquest feedback prové d’un igual.

Generalització de la millora

El propòsit d’un entrenament en habilitats socials és establir un canvi mitjançant
una sèrie de sessions controlades, que siguin extrapolades i generalitzades a la vida
quotidiana de l’individu. Que la persona pugui fer front a totes aquelles situacions
problemàtiques quan es produeixin en un ambient natural. Per això, una vegada
finalitzat el taller, haurem de procurar una generalització del canvi:

• En el temps: que les habilitats es mantinguin estables durant un perí-
ode llarg de temps observant i enraonant amb l’usuari quins canvis es
produeixen en la seva vida. Si, per exemple, hem treballat les habilitats
socials relacionades amb l’obtenció d’una feina, ens interessarem per saber
si l’objectiu ha estat assolit o quines dificultats s’han trobat.

• En diferents ambients: és a dir, a la utilització de les habilitats socials en
diferents contextos i espais diferents al lloc on es realitza l’entrenament en
habilitats socials.

• En diferents situacions interpersonals: atès que resulta impossible que
l’usuari practiqui en un context terapèutic totes les possibles situacions
conflictives, hem de saber si pot adaptar-se a noves situacions no entrenades.
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2.1.2 Tècniques cognitives

Si bé les tècniques d’aprenentatge social aniran produint modificacions en els
pensaments de la persona de manera indirecta, resultarà essencial, durant la
nostra intervenció, que posem molta atenció als pensaments i a la modificació
d’aquests.

Encara que no exposarem de manera detallada el conjunt de tècniques que s’han
anat desenvolupat en les últimes dècades, pensem que és important anomenar i
conèixer breument dues de les tècniques cognitives més rellevants a l’hora de
realitzar un programa d’entrenament en habilitats socials; ens referim a:

• La teràpia racional emotiva conductual (TREC), d’Albert Ellis, per posar
en qüestió les creences irracionals.

• La teràpia cognitiva conductual (TCC), d’Aaron T. Beck, per detectar i
neutralitzar els pensaments negatius automàtics.

Destaquem aquest parell de tècniques perquè, des de la nostra posició com a inte-
gradors socials, habitualment elaborarem els nostres tallers en un context grupal,
i aquestes dues tècniques ens seran molt útils a l’hora de debatre les diferents pors
o distorsions cognitives que es presentin en els diferents entrenaments que puguem
elaborar.

A banda, també és interessant mencionar altres tècniques cognitives enfocades, en
aquest cas, a dur a terme un treball individualitzat o personal, com ara:

• La teràpia de solució de problemes, de D’Zurilla i Goldfried.

• Les tècniques de relaxació (meditació, relaxació muscular, mindfullness...).

Les tècniques cognitives parteixen d’una base o causa mental per poder
solucionar un problema emotiu i, així, produir un efecte de millora
conductual.

Si analitzem la manera de percebre el món d’una persona, ens adonarem que
aquesta posseeix uns constructes psicològics creats a través de les diferents ex-
periències al llarg de la seva història personal. Com a conseqüència, les persones
acostumem a actuar de la mateixa manera enfront de situacions similars. El treball
cognitiu consisteix a qüestionar les tendències establertes en el pensament de les
persones, tenint en compte que sempre existirà una tendència (o resistència) a
variar els seus esquemes mentals.

Exemple de resistència cognitiva: la metàfora dels "camins ja fets"

Pensem en les vegades que hem estat en un entorn natural. Quan, per exemple,
travessàvem un bosc, hi trobàvem petits camins que s’han creat al llarg dels anys pel pas
d’altres caminants. De manera inconscient, anirem recorrent aquests camins per no trobar
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dificultats en la nostra passejada, en lloc de cercar una ruta que ens permetés gaudir d’una
experiència única del nostre contacte amb la natura.

D’aquesta manera funcionen les nostres resistències cognitives: sempre intentem passar
pels “camins ja fets” que nosaltres mateixos hem creat a través de la nostra experiència.
Existeixen resistències a cercar nous camins que ens duguin a contemplar tot el que ens
envolta des d’un altre punt de vista, que podria resultar molt més enriquidor per a nosaltres.

Qüestionar les creences irracionals

Aquesta tècnica prové del model A-B-C de la teràpia racional emotiva conductual
(TREC) desenvolupada pel psicòleg Albert Ellis l’any 1957, i diu que existeix una
tendència innata a pensar que una situació determinada (A) ens condueix a una
emoció o reacció (C), com a conseqüència directa; però existeix un pas previ,
que són els nostres pensaments o cognicions (B). Les creences irracionals en el
pas B (els pensaments) ens condueixen, gairebé de manera profètica, al fet que es
compleixin les conductes temudes (vegeu la figura 2.1).

Figura 2.1. El model A-B-C d’Albert Ellis

Imaginem que hem de fer una exposició oral d’un treball davant de tota la classe.
Pensem que quan arribi el dia de la presentació (A), ens posarem molt nerviosos i
que, en conseqüència, realitzarem l’exposició de manera molt defectuosa i, fins i
tot, alguns companys es riuran de nosaltres i passarem molta vergonya (C). Doncs
bé, en realitat estem obviant que els nostres pensaments (B) efectuaran una forta
influència en la nostra conducta (C), podent arribar a modificar-la.

És l’hora de plantejar-nos, abans de la presentació davant de tota la classe, si la
nostra creença és racional o no. Recordem les presentacions d’altres persones
que hem assistit en el passat i qüestionem-les amb els nostres temors:

• “Alguns companys es riuran de mi”: jo mai m’he rigut de ningú pel fet
de veure’l nerviós. A vegades he vist algú que reia en una presentació, però
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potser era per un tema que no tenia cap relació amb la persona que estava
parlant.

• “Em posaré molt nerviós a la presentació”: bé, si faig memòria, gairebé
tothom es posa una mica nerviós a l’hora de parlar en públic. És un fet
normal en persones que no hi estan habituades.

Doncs bé, mitjançant aquest autoqüestionament de creences irracionals (de
caràcter catastròfic) les pors s’aniran desfent i molt probablement farem una
presentació en un to molt més tranquil i confiat.

Resultarà molt profitós que qüestionem les creences irracionals de les persones
que volem ajudar; d’aquesta manera, ells mateixos aprenen a qüestionar les seves
creences. A més, estarem actuant directament sobre la modificació dels seus
constructes cognitius, que determinen la seva manera de viure l’experiència.

Detectar els pensaments negatius automàtics

Amb aquesta tècnica tractarem de detectar els pensaments negatius que inquieten
la persona abans, durant i després de dur a terme una interacció social.

Es tracta de qüestionar els pensaments negatius de la persona o grup per aconseguir
un pensament més ajustat a la realitat. Aaron T. Beck va idear, l’any 1960, la
teràpia cognitiva conductual (TCC), segons la qual hi ha pensaments automàtics
o negatius que resulten molt difícils d’identificar, ja que es produeixen a una
velocitat molt ràpida i ens porten a patir una distorsió cognitiva, és a dir, ens
porten a percebre la realitat d’una manera esbiaixada. La solució consistirà a fer
una reestructuració cognitiva d’aquesta percepció.

Les distorsions cognitives són interpretacions esbiaixades de la realitat que
generen multitud de conseqüències negatives i alteracions emocionals en les
persones.

Així, la nostra tasca serà ajudar les persones a identificar quins pensaments
negatius es produeixen de manera automàtica per poder rebatre’ls de manera
apropiada. En general, aquestes són algunes de les distorsions cognitives més
habituals:

• Inferència arbitraria: es tracta d’interpretar una situació de manera molt
ràpida sense gaire evidència de les circumstàncies o de la informació de què
disposem. Per exemple, imaginem que ens creuem amb algun conegut i no
ens saluda; per tant, pensem que li caiem malament. Hem emès un judici
sense valorar si ens ha vist, si ens ha reconegut o si anava distret.

• Abstracció selectiva: es tracta, bàsicament, de fer de l’excepció la norma.
Per exemple, en l’anterior exposició del nostre treball a classe (que no ens
va posar gens nerviosos i que vam fer amb èxit) el professor ens va fer un
petit comentari crític. L’abstracció selectiva seria interpretar des d’aquell
moment que la presentació ha estat un autèntic fracàs.
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• Personalització: aquesta distorsió cognitiva consisteix a pensar que qualse-
vol situació que es produeixi està relacionada amb nosaltres. Per exemple,
anem a una entrevista de feina i a la sala d’espera veiem dos candidats
que riuen entre ells, podem pensar que es riuen de nosaltres perquè no ens
consideren vàlids per a la feina.

• Sobregeneraltizació: en aquesta distorsió pensem que a partir d’una
experiència concreta podem extrapolar a un àmbit molt més gran del que
realment és. Per exemple, vam intentar col·locar un prestatge a casa i no
ens va quedar bé, llavors pensem que no sabrem mai fer bricolatge i que el
millor serà que no ho intentem més.

• Catastrofisme: es tracta d’interpretar una situació futura de la pitjor manera
possible. Millor que no vagi a l’examen perquè suspendré i quedaré en
ridícul”.

Model en solució de problemes

El model d’entrenament en solució de problemes va ser desenvolupat l’any 1971
per D’Zurilla i Goldfried. Aquest model, a banda de ser molt útil per resoldre
problemes intrapersonals, també serà eficaç per tractar situacions interpersonals.
Es basa en tres premisses:

1. Viure és solucionar problemes, els problemes formen part de la nostra vida.

2. Habitualment, les persones trobem dificultats per resoldre els problemes, i
aquestes dificultats ens provoquen molta angoixa i patiment.

3. Un entrenament que ens ajudi a solucionar aquests problemes ens pot
ajudar a reduir el nostre patiment.

Hem de fer esment del fet que la tècnica no es tracta que nosaltres li resolguem a
les persones la decisió que han de prendre, enfront d’una problemàtica, mitjançant
un procediment lògic, sinó que ells mateixos esdevingui persones competents
i autosuficients a l’hora d’afrontar i resoldre els problemes que se li vagin
presentant.

El model ens permet subdividir un problema concret en un conjunt de fases
amb la finalitat de maximitzar les probabilitats d’èxit. A continuació exposem les
diferents fases del procés de resolució del conflicte:

1. Orientació general: abans de res, hem de comprendre que tenir un
problema forma part de la normalitat i que resulta molt important aturar-
se a reflexionar sobre la millor manera de donar una solució adequada a
cada problema.

2. Definició i formulació del problema: primerament, tractem de definir amb
exactitud quin és i en què consisteix el problema.
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3. Generació d’alternatives: comencem a generar tantes solucions com sigui
possible; en aquest punt, serà més importat la quantitat d’idees que la seva
qualitat, és el que coneixem com brainstorming o pluja d’idees. D’aquesta
manera ajornarem el veredicte sobre la seva aplicabilitat. Moltes vegades,
la conjunció de dues idees esdevé una tercera; per tant, tota nova idea és
benvinguda.

4. Decisió: en aquest pas analitzarem les conseqüències més probables de la
posada en pràctica de cada idea (tant positives com negatives), avaluant les
seves conseqüències. Fins i tot podem puntuar-les per triar finalment la
solució més valorada.

5. Verificació: una vegada hem triat l’opció, tornem a valorar-la i finalment
l’executem. Una vegada l’hem dut a terme, avaluarem els resultats.

Tècniques de relaxació

Existeixen multitud de tècniques de relaxació, des de la meditació o la tècnica
clàssica de relaxació muscular progressiva de Jacobson fins als diferents exercicis
de mindfulness o atenció plena.

En aquest punt hem d’advertir que no és aconsellable instruir altres persones en
una tècnica de relaxació si prèviament no hem rebut un entrenament adequat en
aquesta. Per tant, no ens estendrem en una explicació teòrica de cada una de les
tècniques i us animem a completar la vostra formació prenent part d’un curs de
qualsevol tècnica de relaxació contrastada.

No obstant això, és important conèixer algunes indicacions generals, ja que les
tècniques de relaxació varien en funció de les persones a les quals ens adrecem,
siguin adults, nens, adolescents o potser persones que tenen algun tipus de
necessitat especial, com ara un trastorn mental, un disminució intel·lectual o
física...

Per exemple, quan treballem amb nens o adolescents és important que fem servir
tècniques basades amb el joc. En aquest sentit, podem esmentar, per exemple, la
tècnica de relaxació de Koeppen.

En trobareu un exemple il·lustratiu en el següent vídeo:

https://www.youtube.com/embed/6NtYeAsPwpY?controls=1

Per al treball amb adults, la tècnica més contrastada és la relaxació muscular
progressiva de Jacobson (1920), encara que noves eines com el mindfulness ens
permeten treballar, juntament amb la relaxació, altres aspectes molt interessants
com ara l’atenció plena, les autoinstruccions o la detenció de pensament. En
trobareu un exemple il·lustratiu en el següent vídeo:
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https://www.youtube.com/embed/RbQ-_RZPPaE?controls=1

2.1.3 Tècniques específiques d’entrenament en habilitats socials
(EHS)

Hem de pensar que les tècniques d’intervenció, com la de l’aprenentatge social
(Bandura) o les de canvi cognitiu (Ellis i Beck), s’executen habitualment per
un psicòleg ben entrenat. No obstant això, si coneixem bé, per exemple, les
distorsions cognitives i les creences irracionals, podrem detectar i ajudar les
persones a modificar les seves estratègies i esquemes cognitius. Si, a banda, hem
après un model per solucionar problemes (D’Zurilla i Goldfried), podrem ajudar
els altres a dissenyar una estratègia pròpia d’afrontament per a aquelles situacions
futures que els angoixen. El mateix passa amb les diverses tècniques de relaxació.

De la mateixa manera, necessitarem altres tècniques més específiques per l’EHS
per aplicar-les en grup, ja que, com a integradors socials, l’entrenament grupal
serà el context habitual de la nostra pràctica professional; ens referim a:

1. Les dinàmiques de grup

2. El treball sobre l’assertivitat

3. Les estratègies de manteniment de converses

4. El fet de donar i rebre, tant compliments com peticions

5. L’expressió de molèstia, desgrat i disgust

6. La defensa dels drets

7. L’escolta activa

A banda, és molt recomanable finalitzar qualsevol entrenament amb la tècnica
de l’autoobservació. En el cas que disposem de l’equip indicat per a una
gravació de vídeo, resultarà molt beneficiós que el terapeuta i l’usuari visualitzin
les gravacions de l’assaig conductual que prèviament han realitzat. D’aquesta
manera, el feedback i els reforçaments verbals podran ser realitzats tant per part
del terapeuta com de l’usuari.

Totes aquestes tècniques formaran part del disseny de les sessions d’un entrena-
ment en habilitats socials (EHS); ens ajudaran a entendre’ns millor a nosaltres
mateixos i, per tant, els altres.
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Una de les dinàmiques de
grup més utilitzades és el

role-playing, tractat en
aquest mateix apartat.

Dinàmiques de grup

Existeix molta evidència que un entrenament en habilitats socials augmenta la
seva efectivitat quan es treballa de manera grupal. I és molt beneficiós que la
persona escolti relats de persones que han superat les dificultats que ell pateix.
Això resulta un element molt motivador, i el treball en grup (ben dinamitzat)
condueix a fer que es visquin aquest tipus de situacions. Aquests són alguns dels
avantatges de l’entrenament grupal:

• La persona pren consciència que els seus problemes són molt més freqüents
del que pensen. Escoltant les dificultats que troben els altres se sent
reconfortada perquè comprova que el que li passa és molt habitual.

• La persona rep informació i feedback de tots els components, és a dir, aprèn
dels seus companys i no tan sols del professional.

• Les habilitats socials es treballen de manera transversal, és a dir, entre tots.

• Es genera un clima de confiança i es produeixen retroalimentacions que
provenen d’altres membres del grup i que aporten diferents perspectives del
mateix problema.

• La situació grupal és en si mateixa terapèutica, ja que els integrants del
grup es veuen abocats a la interacció de manera natural.

Quan parlem de dinàmiques de grups fem referència al conjunt
d’estratègies d’interacció entre les persones mitjançant situacions fictícies.
Ens permeten debatre sobre un tema o trobar solucions a problemes amb un
objectiu concret i d’una manera vivencial.

Si bé el treball en grup produeix una sèrie de beneficis per si mateix, resultarà
essencial atendre a la seva dinàmica per potenciar-los encara més. Alguns dels
objectius que ens hem de proposar com a coordinadors dins d’una dinàmica de
grup aniran encaminats a:

• Promoure la participació activa i vivencial de les persones en el desenvolu-
pament de les sessions.

• Fomentar l’expressió de l’opinió i experiències personals dels integrants en
un entorn de confiança.

• Coordinar de manera participativa i permetent que sigui el mateix grup el
que gestioni les emocions i el discurs mitjançant el diàleg sense cap tipus
d’imposició per part del coordinador. És a dir, seran els mateixos integrants
els que reflexionin sobre el que han après i sobre la manera que se senten,
construint una realitat conjunta i afavorint la integració i la cohesió dels
integrants.

• Motivar els membres més tímids perquè participin en la mesura del possible
respectant els seus temps, encara que la participació esdevingui discreta.
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Treballar l’assertivitat

L’assertivitat fa referència a un estil de comunicació en el qual fem respectar
els nostres drets fonamentals i, alhora, respectem els drets dels altres. Es tracta
d’una estratègia comunicativa que se situa en un punt a mig camí entre altres dues
conductes: la passiva i l’agressiva.

L’assertivitat és una forma d’expressió directa i equilibrada amb la finalitat
de comunicar els nostres sentiments i pensaments d’una manera adequada.
Es tracta d’un estil de comunicació que ens ajuda a defensar els nostres drets
bàsics i ens ajuda a expressar el nostre punt de vista sense la intenció de ferir
o perjudicar les altres persones.

La comunicació assertiva ens resultarà especialment útil a l’hora d’expressar
o respondre a una demanda concreta. D’aquesta manera, si sol·licitem el que
volem amb claredat i sense mostrar-nos agressius o retrets, incrementarem les
possibilitats que la persona accedeixi a la nostra petició. De la mateixa manera,
si rebutgem una petició de manera assertiva, podrem defensar la nostra posició
sense ofendre els altres i incrementarem les possibilitats que no insisteixin en la
mateixa demanda.

De manera general, podem dividir la conducta interpersonal en tres estils ben
determinats; a continuació analitzarem les seves característiques principals:

1. Estil passiu:

• Una persona que és comporta de manera passiva en les seves relacions
interpersonals no està capacitada per expressar els seus pensaments,
emocions, opinions, necessitats, desitjos o drets d’una manera sincera
o autèntica. Quan ho intenta ho fa amb molta falta de confiança i
seguretat; per tant, els altres poden arribar a aprofitar-se’n. D’aquesta
manera, la seva opinió queda habitualment supeditada a l’opinió de
tercers, encara que no hi estigui d’acord, no vulgui fer el que se li
demana o ho trobi abusiu.

• Les persones passives o submises sovint se senten incompreses i
manipulades. Parlen poc amb els altres i quan ho fan actuen amb
timidesa, de manera indirecta o poc clara. El volum de veu que
utilitzen és baix i poden arribar a tartamudejar. També destaca el
poc contacte ocular que mantenen amb els altres, l’enrojolament o la
seva incorrecció postural, que podem interpretar que és similar a voler
amagar-se.

• Com a conseqüència, aquestes persones viuen amb molta ansietat,
baixa autoestima i sentiments de culpa. En alguns casos són persones
que poden patir trastorns d’ansietat o arribar fins i tot a patir una
depressió.

2. Estil agressiu:
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• És un estil interpersonal diametralment oposat al passiu. Si bé
aquestes persones expressen els seus pensaments, opinions, emocions
o necessitats, moltes vegades no respecten els drets i les opinions
dels altres i actuen de manera injusta. Solen expressar-se de manera
imperativa, només els preocupa aconseguir el que volen d’una manera
immediata i tracten de manipular els altres per aconseguir-ho. No
tenen cap preocupació pels sentiments dels altres i poden arribar a
l’agressió física si no aconsegueixen allò que volen. Els adolescents
amb trastorn de conducta freqüentment adopten aquest estil.

• Pel que fa a la parla, sol ser molt ràpida i amb un volum molt alt, miren
fixament les persones a la cara de manera intimidant, la seva postura
corporal és prepotent i sovint no respecten les distàncies educades
formals, transgredint el context on es produeix la interacció social.

• Aquests persones tenen facilitat per aconseguir en poc temps els seus
objectius, però a la llarga els efectes son molt negatius, ja que poden
perdre el control i les seves vides estan molt condicionades pels
conflictes en qualsevol àmbit.

3. Estil assertiu:

• Es tracta del punt intermedi entre l’estil agressiu i el passiu. La
persona expressa les seves opinions, emocions, desitjos o necessitats
respectant els drets dels altres i preservant els seus. No s’aprofita de
les altres persones ni deixa que els altres s’aprofitin d’ell.

• Es comuniquen de manera hàbil, educada, sincera i directa. Parlen en
un volum correcte, miren a la cara la persona, però no fixant la mirada,
i adopten una postura corporal relaxada i natural; estan molt capacitats
per entendre i realitzar feedbacks.

• Les persones assertives se senten segures i satisfetes de si mateixes,
fet que comporta una bona autoestima i benestar.

Estratègies de manteniment de converses

Algunes persones, sigui per falta d’habituació, sigui perquè no han desenvolupat
les habilitats necessàries, tenen problemes per dur a terme converses de llarga
duració. Existeixen una sèrie d’estratègies o procediments que poden ajudar a
establir converses més llargues i fluides, entre les quals podem destacar:

• Preguntes amb final obert: les preguntes obertes no es poden respondre
amb un “sí” o un “no”; per tant, donen un major grau de llibertat al nostre
interlocutor i ens ajudaran a establir una conversa més llarga. Tindrem en
compte que:

– Les preguntes amb final obert solen començar per “Què”, “Com” i
“Per què”.

– Les preguntes amb final tancat solen començar per “On”, “Quan” i
“Qui”.
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• Alliberar informació: fa referència a donar informació sobre un mateix,
especialment sobre les nostres emocions i actituds. Quan expressem els
nostres sentiments els estem compartint, i podem profunditzar en l’amistat
i en la intimitat amb els altres. Pensem, per exemple, abans d’una entrevista
de feina on ens trobem amb altres candidats i diem: “Quins nervis, no?”. Es
tracta d’una bona manera de trencar el gel i començar una conversa distesa.

• Autorevelació prèvia: es tracta de subministrar al nostre interlocutor una
mica d’informació personal o sobre la nostra vida abans de fer una pregunta.
Per exemple, si a alguna persona li diem: “Per cert, em dic Guillem, quin
és el teu nom?”, aconseguirem crear un cert clima de seguretat i trencar
la desconfiança que comporta la impersonalitat. També resulta important
remarcar que durant els primers contactes amb una persona és indicat que les
autorevelacions s’apliquin a temes superficials, perquè si parlem de temes
més íntims correm el perill que la persona ens percebi com a estranys o
inadaptats. Les autorevelacions han de ser sempre simètriques.

Donar i rebre compliments i peticions

Els compliments són paraules que ressalten característiques positives de l’altra
persona. Les persones gaudim quan escoltem expressions positives i sinceres
sobre com se senten els altres amb nosaltres. D’aquesta manera ens ajuden
a profunditzar i enfortir les nostres relacions personals. Finalment, quan més
compliments fem als altres també és molt més probable que en rebem.

En la interacció amb els altres també és molt comú que es donin situacions on es
reben o es fan peticions. Moltes persones eviten fer peticions de qualsevol tipus
per la por de ser rebutjades. D’altres tenen problemes per dir “no” i s’inventen
excuses per no realitzar la conducta demanada, quan la veritat és que no volen
realitzar-la.

És important que les persones aprenguin que fer una petició no és una exigència,
ja que si fos aquest el cas s’estarien vulnerant els drets individuals de la persona.
D’aquesta manera, quan fem una petició hem de comprendre que la millor manera
de defendre els nostres drets és respectar els drets de l’altre.

A vegades, quan fem una petició a una altra persona, aquesta no entén el que
li estem demanant o no ha decidit encara si vol realitzar-la. En conseqüència,
la resposta no és clara. En aquest cas, el més convenient serà clarificar la
nostra demanda fins a obtenir una resposta clara. Si la resolució és negativa,
el més indicat és acceptar-la i no fer més peticions en aquella interacció. Algunes
recomanacions per entrenar l’habilitat de fer peticions poden ser:

• Efectuar la demanda de manera directa.

• No resulta necessari que justifiquem la petició, encara que les explicacions
seran molt positives.

• Hem d’estar preparats per rebre un “sí” o un “no” i respectar el dret de l’altra
persona per exercir els seus drets.
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D’altra banda, rebutjar una petició de manera adequada implica que la persona
estigui capacitada per dir “no” quan no vulgui acomplir la demanda d’un altre
sense sentir-se malament per donar una negativa. Tenim dret a dir no a propostes
que no ens semblen raonables i, fins i tot, si ens semblen raonables però no tenim
ganes de fer-les.

Si aprenem a “dir no” evitem implicar-nos en situacions no desitjades i evitarem
sentir-nos manipulats per portar a terme una tasca que no volem fer. Sentirem que
prenem les nostres pròpies decisions i les prenem de manera autònoma, tal com
volem que sigui la nostra vida.

Existeix la possibilitat que, en rebutjar una petició, l’altra persona se senti ferida;
per aquest motiu, resultarà molt important expressar-nos amb raons i no mitjançant
excuses. Un bon entrenament en aquesta habilitat pot consistir a practicar aquests
raonaments.

Expressió de molèstia, desgrat i disgust

Com a persones tenim dret a tenir una vida tranquil·la i agradable. Tanmateix,
moltes vegades, algunes persones limiten la nostra vida, efectuant conductes que
ens poden molestar, desagradar o disgustar.

Si aquestes conductes ens molesten amb raons justificades hi tenim tot el dret a
expressar els nostres sentiments. De la mateixa manera, tenim la responsabilitat
de comunicar-los de manera adequada i no agressiva, sense humiliar ni rebaixar
l’altra persona.

Podem enumerar alguns punts a tenir en compte a l’hora d’expressar els nostres
sentiments davant d’una molèstia, desgrat o disgust:

1. Pensar si val la pena comunicar que ens desagrada una conducta determina-
da; potser serà molt breu o només és una molèstia petita.

2. Expressar la nostra queixa de manera breu i raonada.

3. Expressar els nostres sentiments de manera individual i no generalitzant, és
a dir, comunicar que la conducta ens molesta a nosaltres i no donar per fet
que li molesta a tothom que hi estigui present.

4. Demanar un canvi de conducta específic.

5. Escoltar el punt de vista de l’altra persona i acabar sempre la interacció
social sense arribar a una disputa i en un to conversacional positiu.

Existeix una estratègia elaborada per Gordon Bower (1976) que consisteix a seguir
quatre passos per expressar sentiments negatius; es tracta de l’acrònim DESC (en
anglès, Describe, Express, Specify i Consequences):

1. Descriure la conducta que ens molesta de l’altra persona de manera
objectiva. Hem d’observar amb exactitud el que ha dit o ha fet l’altra persona
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i què és el que ens desagrada; per tant, haurem de saber el moment, el lloc
i la freqüència de la conducta que ens fastigueja.

2. Expressar els pensaments o sentiments sobre una conducta o problema
d’una manera positiva. A més, la nostra expressió ha d’anar dirigida
clarament a l’objectiu: ens expressarem amb calma i sempre pensant en
la conducta que ens desagrada i no en la persona que desenvolupa dita
conducta.

3. Especificar de manera concreta el canvi que volem que es dugui a terme.
Parlar amb la persona si està d’acord amb el canvi proposat.

4. Assenyalar les conseqüències positives que ens portaria aquest canvi de
conducta si l’altre accedís a canviar-la. En circumstàncies en què sigui
estrictament necessari, assenyalar a l’altra persona les conseqüències ne-
gatives que es produiran si no es dóna el canvi.

Defensa dels drets

Totes les persones tenim uns drets legítims. En algunes circumstàncies aquests
drets personals es veuen ignorats, degradats o violats; en aquest sentit, podem
enumerar algunes situacions del dia a dia:

• Com a consumidors: quan nosaltres paguem per un servei o producte tenim
dret que es produeixi en les condicions acordades. Per exemple, si en un
restaurant el menjar servit està en males condicions o no ens agrada o potser
el cambrer ha estat groller.

• Amb la família: és possible que no ens deixin prendre les nostres decisions
o potser ens diuen com hem de fer quelcom que no és la seva responsabilitat
i, ben al contrari, és la nostra.

• Davant d’una autoritat: succeeix quan jutges, policies o potser algun cap
de la nostra feina vulnera els nostres drets personals.

• Situació d’amistat: en aquest cas els amics no respecten el nostre dret a
decidir o en censuren la forma d’actuar.

Resulta complicat decidir quins són els nostres drets personals legítims, ja que la
situació determinarà fins on poden arribar. Però sí que podem enumerar els drets
més freqüentment implicats en les situacions exposades anteriorment:

1. Tenim dret a ser tractats correctament, com tenen el mateix dret totes les
persones, sense importar el sexe, la raça, la religió, l’educació, la professió
o el seu estatus econòmic.

2. Tenim dret a prendre les nostres pròpies decisions i viure la nostra vida com
vulguem, fins i tot a equivocar-nos o a errar. És important assenyalar que
tenim aquest dret sempre que no fem cap mal als altres o violentem els seus
drets. Si bé, quan es tracta d’una persona menor d’edat, la defensa d’aquests
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drets recauen sobre les persones cuidadores, que han de vetllar sempre pels
drets fonamentals de l’infant.

3. Tenim dret a obtenir en bon estat allò pel que hem pagat, sense importar la
quantitat de diners invertida. Si el producte no és tal com s’anuncia o és
defectuós tenim el dret de retornar-lo, ja que paguem per aquest servei.

4. Tenim dret a un servei ràpid i amable. Estem pagant per aquest servei i
tenim el dret de rebre i que se’ns dediqui una atenció i temps raonables.

Una vegada coneixem els nostres drets legítims més bàsics, hem de pensar en
quines situacions és desaconsellable fer-los valer, encara que siguin clarament
vulnerats. Parlem, per una banda, de situacions en les quals puguem rebre un
atac en què la nostra integritat física corri perill i, per una altra, en aquelles que
transgredim lleis i podem rebre un càstig penal. Si bé aquestes situacions no són
molt freqüents, és molt important tenir-les en compte.

Escolta activa

Saber escoltar és un acte imprescindible per portar a terme una comunicació de
manera fluida i amb eficàcia. No es tracta només d’entendre el missatge que rebem,
també fem palès que té la nostra màxima atenció i que comprenem el que estan
comunicant de manera empàtica, posant-nos “a la seva la pell”.

L’escolta activa fa referència a un tipus d’escolta empàtica, en què la persona
sent que rep la nostra atenció i que nosaltres entenem els seus sentiments i
necessitats.

Podem enumerar alguns dels beneficis que comporta una escolta activa:

• Ens permet identificar les necessitats i els sentiments de la persona que ens
parla.

• Millora l’autoestima de la persona que és escoltada: la persona sent que
el que ens comunica és important, i la relació es torna més respectuosa i
agradable.

• Aprenem dels altres i ampliem el nostre coneixement i cultura.

• La persona que escolta amb atenció és percebuda com algú intel·ligent i
respectuós.

• Obtenim la informació de manera clara i tal com la persona emissora vol
que la comprenguem.

Per obtenir aquests beneficis podem esmentar algunes estratègies per portar a
terme una escolta activa:

• Escoltar l’altra persona sense interrompre el que diu i esperant amb interès
el nostre torn.
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• Ser empàtics: si entenem les emocions de l’altra persona eliminem molts
obstacles que dificulten l’escolta.

• Formular preguntes: aclarir els dubtes que tinguem sobre el seu discurs.

• Verificar la interpretació del que l’altra persona ens està dient i comprovar
que ha estat comprès correctament; podem repetir el que ha dit per confirmar
la interpretació del missatge.

• Resumir la informació obtinguda amb la intenció de clarificar que ha estat
perfectament compresa per les dues bandes.

• Procurar que la nostra comunicació no verbal sigui congruent amb el
missatge rebut.

D’altra banda, també podem anomenar alguns aspectes a evitar a l’hora de
realitzar una escolta activa:

• Interrompre la persona que parla.

• Mostrar falta d’interès en un tema o filtrar només els continguts que ens
interessen.

• Repartir la nostra atenció amb altres tasques o pensaments, o començar a
tolerar distraccions.

• Focalitzar la nostra atenció sobre nosaltres mateixos.

• Anticipar mentalment la nostra resposta mentre l’altra persona parla.

• Fingir que estem escoltant.

2.2 Procediment d’intervenció

Un cop que tinguem un coneixement i cert domini de les diverses tècniques d’in-
tervenció, i abans de preparar i dissenyar un programa d’entrenament en habilitats
socials (EHS), caldrà parar atenció a certs aspectes cabdals del procediment, com
són el paper del tècnic, els nostres objectius com a integradors socials i els factors
a considerar durant l’avaluació inicial.

Pensem que un entrenament psicoeducatiu en habilitats socials ha de tractar de
reproduir les experiències d’aprenentatge que es produeixen a la vida diària,
però en un entorn controlat, facilitant, així, l’aprenentatge de noves habilitats, el
reaprenentatge i la millora de les conductes ja existents. Les tècniques utilitzades
emfatitzen els aspectes positius, fet que concedeix a aquests procediments una
elevada acceptació entre els seus participants.
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Dins l’entrenament en habilitats socials hem d’animar el subjecte passiu
a prendre una posició d’agent actiu: compromès amb el procediment i
la participació durant l’entrenament i disposat a fer un canvi en la seva
conducta.

Mitjançant un entrenament intensiu, el subjecte podrà adquirir noves conductes
que podrà integrar i generalitzar a la seva vida real. Un programa d’entrenament
en habilitats socials dotarà el subjecte d’autonomia i eficàcia a l’hora d’afrontar
les situacions socials que puguin esdevenir conflictives. A més, les diferents
tècniques i eines apreses en l’entrenament reduiran l’ansietat i l’estrès generat
per les situacions socials conflictives, fet que derivarà en un augment de la seva
autoestima i qualitat de vida.

També cal destacar la necessitat de coordinar-se amb l’equip multidisciplinari
de l’associació, centre, entitat o escola, per afavorir el canvi en la persona o grup.
D’altra banda, també resultarà essencial el contacte amb la família a l’hora de
poder valorar tant les dificultats que troba la persona en l’ús de les habilitats
socials com els canvis que es produeixin durant i després del nostre entrenament
en habilitats socials.

2.2.1 Habilitats socials del professional: el paper del tècnic

Un cop que ja coneixem els components que conformen les habilitats socials
i l’elaboració d’un programa d’entrenament, és el moment de preguntar-nos
quin paper tenen les nostres habilitats socials, com a tècnics, dins d’un procés
terapèutic.

Les habilitats socials sempre es duen a terme en un context d’interacció social;
per tant, nosaltres també estem supeditats a les nostres habilitats socials a l’hora
d’executar el procés d’entrenament.

En aquest sentit, s’han identificat diverses deficiències en els professionals a
l’hora d’executar un EHS; són les següents:

• A la fase d’avaluació: tenir poc contacte visual amb la persona, recollir
informació poc rellevant, evitar parlar de les emocions, repetir diverses vega-
des les mateixes preguntes, no permetre els feedbacks o retroalimentacions
de la persona atesa.

• En comunicar informació: no donar cap explicació sobre les causes del
dèficit en habilitats socials, donar poca informació en general, no repetir les
explicacions quan la informació no ha estat ben compresa.

• Durant l’entrevista: iniciar l’entrevista de manera sobtada sense fer una
bona introducció, sense oferir la nostra ajuda per superar els obstacles i/o
tranquil·litzar la persona, o fer una entrevista massa curta.
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Aquestes deficiències en el professional poden comportar l’oblit o la incomprensió
de la informació que volíem donar. També han estat relacionades amb la falta de
participació en el programa d’EHS i, fins i tot, amb el seu abandonament. Per tant,
haurem d’estar molt atents per intentar reduir-les al mínim possible.

Per altra banda, també podem esmentar algunes bones pràctiques que faran que
la persona ens percebi de manera positiva, augmentant les possibilitats d’iniciar
un EHS amb èxit:

• Personalitzar l’atenció: entendre cada persona com un ésser únic amb
les seves peculiaritats, que mai s’ajustaran a un model concret. Quan
personalitzem el tracte amb cada persona som percebuts com a professionals
competents i dedicats a la nostra feina.

• Saber comunicar: saber escoltar (escolta activa), donar informació i
explicacions de manera voluntària i implicar la persona en la presa de
decisions sobre el futur tractament.

• No jutjar: tenir una actitud sense judicis (ni prejudicis) cap a l’usuari.
Hem de donar-li l’oportunitat i el temps necessari per expressar els seus
raonaments i sentiments.

• Presentar la informació de manera clara: es tracta de presentar la infor-
mació de manera entenedora i accessible perquè pugui ser ben compresa;
quan repetim aquesta informació és molt probable que sigui més fàcilment
recordada.

• Mostrar-se disponible: la nostra accessibilitat i disponibilitat anima les
persones a realitzar canvis i a comprendre’s millor a si mateixes.

2.2.2 Objectius d’un programa d’EHS

Un entrenament en habilitats socials (EHS) és la integració d’un conjunt de
tècniques orientades a l’adquisició o millora d’habilitats socials que permetin a
les persones interrelacionar-se amb els altres d’una manera satisfactòria en l’àmbit
real d’actuació, tot adaptant-se als diferents contextos que es puguin presentar a
la seva vida quotidiana. Podríem resumir els objectius pretesos en tres eixos:

• Adquisició o millora dels components que engloben les habilitats socials
(conductuals, cognitius i fisiològics) sense ajuda ni supervisió.

• Capacitació de la persona per executar les habilitats socials en diferents
situacions socials, analitzant el context de cada situació i actuant en conse-
qüència.

• Reproducció de les seves habilitats socials, de manera espontània i no de
manera mecànica. La persona no imita una conducta determinada, sinó que
la fa pròpia, adaptant les habilitats socials a les seves destreses individuals.
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A continuació detallem de manera més concreta els objectius més habituals d’un
programa d’EHS:

1. Analitzar quines conductes o pensaments resulten desadaptatius en l’àmbit
de la persona, així com aquells que poden servir de base per reforçar-los.

2. Presentar altres opcions de pensament i conducta social que constitueixin
alternatives a les manifestades amb anterioritat, mancades d’eficàcia social.

3. Millorar la percepció social de la persona o grup, tant de cara a l’exterior
com amb la seva pròpia autoeficàcia, millorant la seva autoestima.

4. Optimitzar el model emprat per a la resolució de futurs problemes.

5. Ensenyar tècniques de relaxació amb la finalitat de reduir l’angoixa en
futures interaccions socials.

6. Analitzar els pensaments negatius i creences irracionals que dificulten les
relacions interpersonals de la persona o grup, posant en pràctica les seves
habilitats sense sentir-se bloquejat abans o en el moment que les executa.

7. Contribuir al desenvolupament i el benestar psicològic de la persona a través
d’una millora de les seves relacions interpersonals.

2.2.3 Factors que cal considerar durant l’avaluació inicial

Els programes d’entrenament en habilitats socials (EHS) són un conjunt de
tècniques que tenen per objectiu dotar les persones dels recursos necessaris per
mantenir interaccions socials satisfactòries en la seva quotidianitat. Per tant,
abans d’iniciar cap EHS resultarà indispensable l’avaluació dels dèficits en
habilitats socials que presenta l’usuari amb l’objectiu de determinar quin serà
l’entrenament més adequat per a aquest.

En el moment d’abordar un EHS existeixen diferents factors que haurem de tenir
en compte per valorar el disseny del programa més adequat per a cada persona o
grup. Podem esmentar els següents:

1. Factors socials: el nostre ambient està representat per altres persones, en
especial les més properes, que resultaran les més significatives en el nostre
dia a dia: pares, parella, amics... El reforçament social per part d’aquestes és
un important factor de manteniment quan la persona vagi posant en pràctica
les noves conductes apreses.

2. Factors cognitius: la manera com pensem el futur o l’opinió que pensem
que altres tenen sobre nosaltres o les nostres accions determina, en bona
manera, l’èxit de les nostres relacions socials.

3. Factors físics: l’ús de drogues i alcohol, així com les deficiències o canvis
hormonals, una fatiga laboral o situacions estressants en l’àmbit familiar
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poden afectar molt greument la conducta; habitualment estan relacionats
amb els problemes que presenta la persona.

4. Factors afectius: un estat ansiogen, depressiu o de ràbia poden conduir
la persona a tractar d’evitar als altres; en conseqüència, es pot produir un
deteriorament de les seves habilitats socials.

5. Habilitats cognitives i conductuals: l’usuari del servei pot posseir ha-
bilitats o àrees de coneixement que puguin resultar útils per al programa
d’entrenament en habilitats socials; també caldrà tenir-les en compte.

2.3 Preparació del programa d’EHS

Per la complexitat de l’àrea que representen les habilitats socials, és molt possible
que algunes persones posseeixin certes habilitats i els manquin d’altres. Per tant,
resultarà necessària una acurada avaluació de les habilitats socials que posseeix
el subjecte, amb la finalitat d’emprar les tècniques més adequades per a cada cas.
Igualment, aprofitarem per avaluar altres problemes associats i l’impacte personal
i social que tenen a la seva vida.

Així, la preparació del programa d’entrenament en habilitats socials consistirà a
portar a terme un conjunt de proves per valorar els dèficits que presenta la persona;
com les entrevistes, els autoinformes, l’observació o el registre de la conducta.

Un cop fetes i avaluades, disposarem de la informació per dissenyar el programa
més adient per a la persona i que, consegüentment, tindrà una probabilitat més
elevada d’èxit. D’altra banda, seria molt aconsellable, en la mesura del possible,
preparar el programa a partir tant de la informació de la mateixa persona com de
les persones significatives a la seva vida.

2.3.1 L’entrevista

L’entrevista és la principal eina de la qual disposem per avaluar conductualment la
persona que farà el futur entrenament en habilitats socials (EHS). Hem de procurar
desenvolupar-la en un entorn agradable on la persona se senti relaxada i intentant
establir una bona relació amb l’entrevistat, ja que el que es pretén és arribar a una
bona aliança terapèutica.

Per a la realització de l’entrevista podrem optar per diferents modalitats. Per selec-
cionar la més indicada haurem de tenir en compte l’experiència de l’entrevistador.
Si bé als professionals més novells se’ls aconsellarà una entrevista estructurada o
semiestructurada, un professional més experimentat podrà optar per una entrevista
més oberta, ja que d’aquesta manera podrà observar amb més atenció les reaccions
conductuals del subjecte durant l’entrevista.
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Podeu consultar
l’entrevista

semiestructurada
proposada per Caballo

(1987) a l’apartat
“Annexos” d’aquest mateix

mòdul.

No podem oblidar que aquesta mateixa trobada és una interacció social; per tant,
ens pot subministrar informació molt valuosa dels dèficits i de les mancances en
habilitats socials de l’individu i, alhora, podrem prendre nota de la destresa de la
persona en els diferents components (conductuals, cognitius i fisiològics) que les
determinen.

De la mateixa manera, i prèviament a l’aplicació de qualsevol EHS, resultarà
necessària la comprensió, l’acceptació i el compromís, per part de la persona
o grup, que aquest comportarà un procés terapèutic de canvi.

Tal com esmenten Francisco Gil i Miguel García (1995), són condicions necessà-
ries que el subjecte o grup:

• Comprengui els principis bàsics que guien tot l’EHS i cadascuna de les
seves tècniques.

• Manifesti el seu acord a participar i el seu desig d’adquirir o desenvolupar
noves formes de comportament, coneixent els avantatges (materials, perso-
nals i de relació social) que li poden aportar les noves conductes.

• Es comprometi a participar activament en el procés d’aprenentatge, aportant
exemples, suggeriments, estratègies d’actuació, etc., o bé participant en els
assaigs i desenvolupant les tasques assignades.

• Col·labori en l’entrenament dels altres (en cas que l’EHS es faci en grup),
fet que li reportarà, a més, un benefici terapèutic complementari.

L’entrevista ens servirà per a la valoració del dèficit en habilitats socials que
presenta l’individu; és a dir, per detectar aquelles estratègies que li manquen per
relacionar-se amb els altres amb èxit. Igualment, avaluarem altres problemes
associats i l’impacte personal i social que tenen a la seva vida.

2.3.2 L’observació

L’observació consisteix a dirigir la nostra atenció, de manera intencionada, cap
a una determinada conducta per, després, registrar les característiques d’aquesta.
Pel que fa al procés de recollida de dades, elaborarem una taula de registre dels
comportaments observats. Com a mètode d’avaluació, l’observació ens permet
avaluar les conductes de dues maneres: en un entorn natural o bé en situacions
simulades:

• Observació natural: es tracta de l’observació de la persona o persones
en un ambient d’interacció social real. Pensem per exemple en un centre
residencial, el pati d’una escola, l’aula de joc d’un hospital de dia... Dirigi-
rem la nostra atenció a la persona que volem avaluar i elaborarem una taula
de registre per valorar la perícia de la persona en qüestió. A continuació
podem observar un full de registre d’un hospital de dia per a adolescents
amb problemes de salut mental (vegeu la figura 2.2).
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Figura 2.2. Taula de registre d’observació natural

• Observació en situacions simulades: en aquest cas, la tècnica del role
playing (per ajudar-nos a aplicar la teoria de l’aprenentatge de Bandura
en diferents fases d’un programa) també ens resultarà molt útil a l’hora
d’avaluar les habilitats socials d’una persona. Així, animarem la persona
o persones a participar en una escena fictícia on s’interactuï socialment
i elaborarem un full de registre per poder avaluar la seva destresa en les
diferents habilitats socials que vulguem treballar posteriorment.

2.3.3 Índexs o escales estandarditzades

Existeixen múltiples índexs o escales estandarditzades d’avaluació de les habilitats
socials, però en general podem parlar de dos tipus:

• alguns índexs són més genèrics; avaluant els components conductuals,
cognitius i fisiològics, i

• d’altres estan relacionats amb l’avaluació de competències més concretes,
com l’assertivitat, l’autoafirmació o, fins i tot, les dificultats d’interacció
social entre persones de diferent sexe (heterosocialitat).

Dins la immensa varietat d’escales, índexs o autoinformes que podem trobar
a la nostra disposició, alguns són d’autors espanyols o han estat adaptats de
l’anglès per investigadors del nostre país, fet que comporta que siguin més
propers a la nostra realitat social. A banda, a l’hora de triar un determinat
instrument d’avaluació, haurem de tenir molt en compte les respostes obtingudes
en l’entrevista prèvia en funció de les dificultats que hagin estat detectades.

A continuació esmentarem alguns dels instruments més populars per a l’avalua-
ció de les habilitats socials en l’actualitat:

• L’inventari de situacions i respostes d’ansietat (ISRA)
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Trobareu molts enllaços
de l’ampli ventall

d’instruments d’avaluació
psicològica que tenim al

nostre abast a les
“Referències” d’aquest

mateix apartat.

• L’escala multidimensional d’expressió social(EMES)

• El qüestionari de suport social funcional de Duke-UNC

• L’inventari d’assertivitat de Rathus (RAS)

• Test d’autoafirmacions d’interacció social (SISST)

• Inventari d’interaccions heterosexuals per dones (SHI-F)

• Inventari d’avaluació heterosocial per a dones (HAI-W)

• Escala d’ansietat davant la interacció (IAS)

• Escala de temor de l’avaluació negativa (FNE)

• Escala d’evitació i angoixa social (SAD)

• Escala de reserva social (SRS)

A l’hora de triar un instrument d’avaluació haurem de tenir en
compte la finalitat amb què volem emprar l’inventari, considerant el tipus
d’entrenament en habilitats socials que vulguem desenvolupar. De la
mateixa manera, avaluarem el cost econòmic que tindrà per a l’entitat.
Finalment, tindrem molt en compte la seva confecció: si es tracta d’una
adaptació d’un instrument estranger o ha estat desenvolupat per investigadors
del nostre país.

Encara que existeix una gran varietat d’instruments d’avaluació, hi ha dos inven-
taris molt diferents entre si que mereixen una especial atenció, l’ISRA i el RAS.

L’ISRA és l’instrument més utilitzat per avaluar els tres components que con-
formen les habilitats socials; per tant, parlem d’un test molt global que ens
aportarà molta informació sobre diferents aspectes de la persona o persones en
les quals l’apliquem. D’altra banda, està subjecte a distribució comercial, i per
tant representarà un cost per al centre o fundació on exercirem la nostre tasca.

El RAS és un inventari molt específic per valorar únicament el nivell d’assertivitat
de les persones. A banda, un dels seus avantatges és el seu lliure accés; per tant,
podrem disposar de l’inventari de manera gratuïta.

Recomanem com a primera opció, si el centre on treballem disposa dels recursos
necessaris, que treballem amb inventaris molt contrastats i preferiblement d’in-
vestigadors propers (com l’ISRA), ja que estaran més adaptats a la nostra realitat
social. De totes maneres, existeixen molts instruments que ens permeten mesurar
de manera fiable i vàlida tant trets específics de la personalitat com components o
sistemes: motors, cognitius i fisiològics.

L’inventari de situacions i respostes d’ansietat (ISRA)

Realitzat per José Miguel Tobal i Antonio Cano Vandel, de la Universitat Com-
plutense de Madrid, l’any 2002, l’ISRA és un instrument molt útil, tant per
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a l’avaluació com per al tractament. Aquest inventari ens permet valorar les
respostes davant diferents situacions que les persones ens podem trobar a la nostra
vida quotidiana. S’avaluen tres nivells de resposta: les cognitives, les fisiològiques
d’ansietat i les conductuals:

1. Sistema cognitiu (què pensem?):

• Preocupació

• Pensaments o sentiments negatius sobre un mateix

• Inseguretat

• Temor que es noti la nostra ansietat i a les conseqüències, si succeeix

2. Sistema fisiològic (què sentim corporalment?):

• Molèsties estomacals

• Suor

• Tremolors

• Palpitacions

3. Sistema conductual (què fem?):

• Evitació de situacions

• Moviments repetitius: gratar-se, moure els peus, les mans...

• Fumar o beure en excés

L’aplicació de l’ISRA ha de realitzar-se sempre en l’ordre exposat: C (cognitiu), F
(fisiològic), M (motor/conductual). L’instrument avaluarà quatre trets específics
d’ansietat o àrees situacions: ansietat d’avaluació (F1), ansietat interpersonal (F2),
ansietat a situacions fòbiques (F3) i ansietat davant de situacions quotidianes (F4).
La prova està basada en un sistema de respostes d’escala Likert, en què la persona
haurà de valorar la freqüència amb què manifesta les diferents respostes a les
situacions proposades:

• 0 = gairebé mai

• 1 = poques vegades

• 2 = de vegades sí, d’altres no

• 3 = moltes vegades

• 4 = gairebé sempre

La duració del qüestionari oscil·la entre 40 i 60 minuts, malgrat que no existeix
una limitació de temps. Una vegada finalitzat, i amb la posterior correcció, ens
permetrà l’obtenció de tres puntuacions per cada un dels tres sistemes.
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L’inventari d’assertivitat de Rathus (RAS)

Els autoinformes són una de les tècniques d’avaluació en habilitats socials més
emprada. Mitjançant els autoinformes, la persona ens diu allò que pensa de la seva
conducta, responent a una sèrie d’afirmacions relacionades amb la seva interacció
social. La seva resposta ens proporciona informació molt valuosa de com actuaria
en cada situació. També resulta una eina molt eficaç per tenir una visió ràpida, pre
o post entrenament, de la seva versió subjectiva de la millora.

A continuació adjuntem l’autoinforme de Rathus (1973) que ha esdevingut un
clàssic per la seva brevetat i facilitat d’ús. Inicialment, aquest instrument va ser
desenvolupat per l’autor com un inventari per mesurar el canvi conductual en els
programes d’entrenament d’assertivitat específics.

L’inventari consta de 30 ítems, amb què se li demana a la persona que indiqui fins
a quin punt les següents afirmacions són descriptives d’ell mateix o les identifica
amb la seva conducta. El sistema de valoració és tant negatiu com positiu, a
diferència de l’ISRA.

L’usuari farà servir el següent codi de valoració:

• +3 = molt característic en mi, extremament descriptiu

• +2 = bastant característic en mi, bastant descriptiu

• +1 = quelcom característic en mi, lleugerament descriptiu

• -1 = quelcom no característic en mi, lleugerament no descriptiu

• -2 = bastant poc característic en mi, no descriptiu

• -3 = molt poc característic en mi, extremament no descriptiu

Inventari d’assertivitat de Rathus (RAS)

1. La majoria de la gent sembla més agressiva i assertiva que jo.*

2. He dubtat a proposar o acceptar cites per la meva timidesa.*

3. Quan el menjar que em serveixen en un restaurant no està fet com m’agrada, em queixo al
cambrer o cambrera.

4. Sóc molt curós a l’hora d’evitar els sentiments dels altres, fins i tot quan sento que m’han ferit
a mi.*

5. Si un venedor s’ha pres molta molèstia en ensenyar-me un producte que no és gaire apropiat,
em trobo en dificultats per dir “no”.*

6. Quan em demanen que faci quelcom insisteixo a saber per què.

7. Hi ha vegades que busco una bona discussió.

8. M’esforço per liderar, com la majoria de gent a la meva posició.

9. Sincerament, moltes vegades la gent s’aprofita de mi.*

10. Gaudeixo amb converses amb noves amistats o estranys.

11. Freqüentment no sé què dir a les persones atractives que conec.*
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12. Dubto quan he de telefonar a empreses o institucions.*

13. Preferiria opositar a una feina a l’admissió en un col·legi universitari escrivint cartes abans
que a través d’entrevistes personals.*

14. Tinc dificultats per tornar un producte que he comprat.*

15. Si algun parent proper i respectable em molestés, contindria els meus sentiments abans
d’expressar el meu disgust.*

16. He evitat fer preguntes per por de semblar estúpid.*

17. Durant una discussió, a vegades tinc por de perdre els estreps.*

18. Si un conferenciant famós i respectat afirma quelcom que crec que és incorrecte, li faré arribar
el meu punt de vista davant de l’audiència.

19. Evito discutir sobre els preus amb els venedors.*

20. Quan faig quelcom important o meritori, me les arreglo perquè els altres se n’assabentin.

21. Sóc obert i clar sobre els meus sentiments.

22. Si algú ha estat explicant històries falses sobre mi, tracto de veure’l tan aviat com pugui per
tenir una conversa sobre el tema.

23. Habituo a passar-ho malament en dir “no”.*

24. Tinc tendència a contenir les meves emocions abans de fer una escena.*

25. Em queixo del servei deficient en un restaurant i on faci falta.

26. Quan algú em fa un compliment, a vegades simplement no sé què dir.*

27. Si dues persones que estan a prop meu en un teatre, cinema o conferència mantenen una
conversa en un to molt alt, els demano que callin o que continuïn la conversa a un altre lloc.

28. Qualsevol que intenti avançar-me a una cua ho porta clar.

29. Sóc ràpid A expressar la meva opinió.

30. Hi ha vegades que em trobo incapacitat per dir res.*

Per calcular la puntuació total haurem de sumar els codis numèrics de cada ítem,
però haurem de tenir en compte una clau de correcció en els ítems marcats amb un
asterisc (*); en aquests casos, haurem d’invertir la puntuació de negatiu a positiu
o a la inversa.

Les puntuacions poden oscil·lar entre -90 i +90, i existeix una relació proporcional
entre la puntuació obtinguda i l’assertivitat de la persona; el rang de puntuació
és el següent:

• Persones definitivament no assertives (-90 a -61)

• Persones no assertives (-60 a -31)

• Persones amb assertivitat confrontativa (-30 a -16)

• Persones assertives (30 a 16)

• Persones molt assertives (31 a 60)

• Persones definitivament assertives (61 a 90)
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Si bé els autoinformes són una de les mesures més utilitzades a l’hora d’avaluar
les habilitats socials, presenten alguns inconvenients que cal tenir en compte:

• És possible que existeixin certes diferències entre la resposta de com actua
i la realitat, això és a causa d’una percepció errònia del seu comportament
o la influència de la desitjabilitat social en les seves respostes.

• Moltes persones acostumen a recordar més situacions problemàtiques que
positives en les seves conductes passades. En general, és molt difícil poder
avaluar mitjançant un autoregistre els elements cognitius.

• D’altra banda, i a causa de la complexitat del comportament social, és molt
difícil que la persona sigui conscient de totes les variables que condicionen
una interacció social, estem parlant, una vegada més, de tots els elements
cognitius, conductuals i fisiològics.

2.4 Disseny d’un programa d’EHS

Un cop tinguem preparat el programa d’entrenament en habilitats socials (EHS),
és a dir, un cop hàgim avaluat la competència social de la persona durant
l’entrevista i amb els instruments emprats per la seva avaluació psicològica (sigui
amb l’ajuda del grup o individualment), estarem preparats per fer-ne el disseny i
portar-lo a la pràctica.

En aquest sentit, el disseny del programa d’EHS consistirà a, seguint aquest
ordre: redactar els objectius generals del programa i els objectius específics
que se’n deriven; planificar les activitats que es duran a terme, així com els
desenvolupaments de les sessions, per, finalment, fer l’avaluació dels participants
i del mateix programa.

A l’hora de decidir els objectius que tindrà el programa d’intervenció
personalitzat haurem d’analitzar les necessitats detectades en cada persona
o grup. També resultarà especialment interessant, a més d’avaluar els
dèficits, tenir en compte les seves destreses o potencialitats, ja que aquestes
ens poden ajudar a integrar a la persona o grup en un ambient on sigui
possible practicar les habilitats socials en procés d’aprenentatge.

Un cop realitzat el programa i tinguem els resultats de les avaluacions, serà el
moment de presentar els resultats i elaborar els informes.

2.4.1 Formulació dels objectius generals i específics del programa

A l’hora d’establir els objectius generals del programa d’EHS cal que la seva
redacció compleixi les següents premisses:
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• 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, poden admetre diverses interpretacions
i no fan referència a una acció mesurable directament per mitjà d’indicadors.

Pel que fa als objectius específics, la seva redacció ha de complir:

• Han de ser coherents amb els objectius generals, dels quals deriven.

• Han d’assenyalar els passos que cal fer per assolir els objectius generals.
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.

• 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’adreçar-se als usuaris del programa. En aquest sentit, us pot ajudar,
per a la seva redacció, pensar que han de donar resposta a la premissa:
“L’usuari ha de ser capaç de... “

Moltes vegades, el professorat o l’equip terapèutic d’una l’escola o centre sol·licita
la realització d’un EHS amb uns objectius determinats ja establerts. En aquest cas,
la nostra feina començarà amb el disseny del programa a partir de la formulació
dels objectius operatius de les activitats.

Formulació dels objectius operatius de les activitats

Com a professionals de la integració social, veurem que és molt freqüent que la
nostra ajuda sigui sol·licitada des d’una escola, fundació, associació o centre on
ja han estat detectades les mancances o problemàtiques en habilitats socials.

En aquestes situacions, per a cadascun dels objectius específics prèviament
establerts, caldrà concretar els objectius operatius que ens proposem assolir amb
el conjunt de les activitats que farem al llarg del programa; la redacció d’aquests
objectius ha de complir les següents premisses:

• Han d’estar redactats en infinitiu.

• Cada verb ha de fer referència a una conducta, i per tant cada objectiu
operatiu només pot contenir un infinitiu en la seva redacció que no sigui
compost.
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• Han de desenvolupar i concretar els objectius específics, i per tant normal-
ment en redactarem 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 a les persones destinatàries del programa. En aquest sentit,
us pot ajudar, en la seva redacció, pensar que han de donar resposta a la
premissa: L’usuari ha de ser capaç de....

En definitiva, els objectius tenen tres nivells de concreció: generals, específics i
operatius. Aquests nivells han de ser coherents entre si i cada objectiu d’un nivell
ha de ser concretat, com a mínim, en un objectiu del següent nivell. A l’hora de
redactar-los seguirem un ordre i repetirem la mateixa estructura: verb en infinitiu,
complement directe i complement circumstancial (vegeu la taula 2.2):

Taula 2.2. Els tres nivells de concreció d’un EHS

Objectius generals Objectius específics Objectius operatius

1. Infinitiu + CD + CC 1.1. Infinitiu + CD + CC 1.1.1. Infinitiu + CD + CC
1.1.2. Infinitiu + CD + CC
1.1.3. Infinitiu + CD + CC

1.2. Infinitiu + CD + CC 1.2.1. Infinitiu + CD + CC
1.2.2. Infinitiu + CD + CC
1.2.3. Infinitiu + CD + CC

2. Infinitiu + CD + CC 2.1. Infinitiu + CD + CC 2.1.1. Infinitiu + CD + CC
2.1.2. Infinitiu + CD + CC
2.1.3. Infinitiu + CD + CC

2.2. Infinitiu + CD + CC 2.2.1. Infinitiu + CD + CC
2.2.2. Infinitiu + CD + CC
2.2.3. Infinitiu + CD + CC

2.4.2 Selecció d’activitats del programa

Abans d’aquest punt, les necessitats terapèutiques de la persona o grup han estat
detectades mitjançant la nostra avaluació o, potser, l’equip docent o terapèutic ens
ha donat uns objectius concrets en la nostra tasca. En tot cas, és l’hora de planificar
les activitats que es duran a terme.

El conjunt de les activitats programades ens ha de permetre assolir tots els
objectius operatius programats amb anterioritat. Ara bé, cada activitat només
hauria d’estar contextualitzada sota dos o tres objectius operatius com a màxim.
Per això, programarem tantes activitats com siguin necessàries per assolir tots els
objectius operatius. El límit d’activitats el marcarà la duració del programa; si no,
ens hauríem de plantejar reduir els objectius.

Un cop pensades totes les activitats, pensarem per a cadascuna un nom que la
tituli i l’acompanyarem d’una petita descripció que resumeixi breument què es
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vol assolir amb aquella activitat. En aquest sentit, resultarà molt indicat triar
noms atractius per a les activitats i adaptar aquestes a les característiques de cada
col·lectiu.

Exemple de planificació d’una activitat

Si l’objectiu operatiu d’una activitat és que un grup d’infants de 10 anys aprengui a negociar
assertivament, concretarem aquest apartat en:

• Títol: podríem fer servir com a títol Escolta, no ho podem negociar? Aquest recurs ens permet
que els participants tinguin una motivació cap a la feina que realitzarem, ja que despertem la
seva curiositat.

• Breu descripció d’aquesta activitat: explicaríem en un parell de línies que Aquesta activitat
pretén posar en pràctica tècniques de negociació assertiva en la resolució de conflictes.

• Objectiu operatiu: utilitzar tècniques de negociació assertiva en la resolució de conflictes.

2.4.3 Temporalització de les activitats

Si la temporalitat del programa d’EHS no ha estat fixada per la institució on
desenvoluparem la feina, haurem de plantejar-nos quantes activitats seran ne-
cessàries per aconseguir els nostres objectius. Per aquest motiu és essencial fer
una avaluació al més acurada possible o parlar amb els responsables de l’avaluació
perquè comparteixin, de la manera més detallada, els coneixements sobre el dèficit
en habilitats socials que han estat detectades en la persona o grup. Avaluant
prèviament la gravetat del dèficit ens serà més fàcil ajustar el nombre de sessions
que necessitarem per a la consecució del nostre objectiu.

El temps de duració de cada activitat és certament “elàstic” i varia, per exemple,
en funció de si en una activitat concreta estableix un bon clima al grup i es
produeixen interaccions molt positives o, per contra, veiem que els conceptes que
volíem transmetre no estan quedant clars. Per això pot passar que les activitats
estiguin programades per a “X” sessions però finalment ens ocupin més o menys.

Per aquest motiu, resulta molt útil elaborar un cronograma orientatiu i flexible
que ens permeti fer un càlcul inicial de la durada del programa d’EHS a partir dels
objectius que ens hem plantejat.

En cas que una activitat o sessió variï en el temps inicialment calculat, podrem
escurçar una altra activitat si veiem que els seus objectius es compleixen de manera
més ràpida i, d’aquesta manera, compensar la durada total del programa.

En la figura 2.3 presentem un cronograma d’exemple amb 6 activitats que
es desenvoluparan 3 dies a la setmana durant 50 minuts (dilluns, dimecres i
divendres).

Escollir els títols

Els títols de les activitats haurien
de complir un doble objectiu:
expressar el contingut d’aquestes
i motivar els usuaris, sent el que
es coneix com a call to action o
una “crida a l’acció”.
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Figura 2.3. Exemple de cronograma

2.4.4 Desenvolupament de les sessions

Serà molt indicat que, a l’hora de planificar les activitats, seguim una estructuració
de les sessions que ens permeti una aplicació reeixida. A continuació plantegem
una estructura que respecti les diferents fases del programa; en aquest cas, un
entrenament grupal i alguns dels recursos habituals d’un EHS:

• Sessions inicials: és important fer algun exercici que permeti presentar-
se a tots els participants i “trencar el gel” entre ells. Existeixen multitud
d’exercicis per dinàmiques grupals que ens poden ajudar: el joc de noms,
qui és el meu company... Triarem l’exercici en funció de quins objectius
haguem planificat al programa adaptant-nos a l’edat i a les peculiaritats del
grup. Una vegada realitzat l’exercici presentarem una introducció a la feina
que pensem desenvolupar durant tot l’EHS.

• A partir de la segona sessió: assignar la tasca o tasques que vam assignar
per fer a casa; aquest tipus de tasques ens permetran que el grup pensi en
les habilitats socials més enllà del temps que durin les sessions.

• Per a totes les sessions:

1. Repassar els continguts de la sessió anterior i animar els participants a
l’exposició de les situacions o problemàtiques que hagin sorgit en l’interval
de temps d’una sessió a un altra.

2. Introduir una breu explicació sobre el contingut que es treballarà en la
sessió.

3. Preparar escenes de role-play entre els participants i amb la nostra ajuda.

4. Avaluar l’actuació (amb l’ajuda d’altres participants o la nostra), donar un
feedback o retroalimentació als participants.

5. Donar instruccions de les habilitats socials que volem desenvolupar.

6. Ensenyar el model d’actuació desitjat (i d’altres no desitjats).

7. Assegurar-nos que les persones aprenen les habilitats socials preteses.

8. Repetir els assajos les vegades que siguin necessàries.
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9. Assignar tasques per la vida diària.

Per tant, amb aquestes indicacions podem subdividir el contingut d’una sessió en
sis passos, que estan directament relacionats amb el model d’aprenentatge de
Bandura (vegeu la figura 2.9):

Figura 2.4. El desenvolupament de la sessió té sis
passos

1. Presentació o recordatori: en el cas que sigui la primera sessió, elabo-
rarem una presentació del treball que realitzarem a l’EHS. A partir de la
segona sessió es tractarà d’un recordatori del que hem treballat a la sessió
passada i les experiències, els dubtes i els problemes que s’han produït en
la vida quotidiana de les persones participants.

2. Exposició: en aquest pas exposem el material que treballarem a l’activitat,
quin és el problema i les conseqüències que comporta actuar d’una manera
o d’una altra.

3. Model: en aquest pas proposarem un model de conducta. Si som dos
professionals podem executar una escena mitjançant la tècnica del role-
playing proposant diferents solucions al problema plantejat i avaluant què
estem fent bé i què és el que es podria millorar. Si només hi ha una
persona encarregada de la sessió podem fer servir les persones participants
en l’activitat; també en algunes ocasions podem utilitzar una escena d’una
pel·lícula o un document visual fet ad hoc.

4. Pràctica: ara que les persones participants ja han vist el model de conducta
és l’hora que la posin en pràctica mitjançant l’assaig conductual. Una
vegada més, la tècnica del role-playing ens servirà per recrear situacions
semblant a les reals que posteriorment podrem corregir al següent pas.

5. Feedback: es tracta de la part més important de la sessió, ja que opina-
rem sobre l’actuació dels participants proposant alternatives en aquelles
actuacions que no han estat correctes i reforçant positivament aquelles que
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s’assemblen al model desitjat. En el cas que realitzem l’EHS en grup, serà
un procediment participatiu de tot el grup. Repetirem l’actuació de les
conductes les vegades que faci falta fins a aconseguir el model desitjat en
l’habilitat social treballada.

6. Tasques per a casa: en els últims minuts de la sessió farem un resum del
que hem parlat i après durant el seu transcurs i animarem el participant o
participants perquè posin en pràctica el que han après durant la sessió o
que identifiquin i analitzin conductes similars en altres persones. És molt
útil proporcionar uns fitxes a les persones participants amb la finalitat que
serveixin de suport i recordatori per poder analitzar les seves experiències
en l’exposició de la propera sessió.

2.4.5 Avaluació dels participants i de les activitats durant un
programa d’EHS

Una vegada programades les activitats que farem, ja estem preparats per iniciar el
programa d’EHS pròpiament dit i aplicar la intervenció prevista.

A mesura que anem realitzant les diferents activitats haurem d’avaluar si s’han as-
solit els objectius operatius que ens proposàvem en cada activitat en el seu disseny
original. Per això, avaluarem si els participants han assolit els continguts treballats
tenint molt en compte els components conductuals, cognitius i fisiològics que hem
pogut observar en la persona o grup. Aquest procediment és el que entenem com
avaluació dels participants, en relació amb els objectius de referència.

Per dur a terme l’avaluació dels participants ens podem ajudar d’una fitxa que
ens serveixi de pauta i que incorpori els objectius operatius que ens proposàvem
assolir i un conjunt de 4 o 5 indicadors d’observació per a cadascun d’ells, valorats
sota una escala d’estimació.

En la figura 2.5 podeu veure un exemple de graella o pauta d’avaluació dels
participants; en aquest cas, d’un EHS per aprendre a negociar amb assertivitat.

En tot cas, 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.
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Figura 2.5. Graella d’avaluació dels participants

D’altra banda, per a l’avaluació de les activitats prendrem en consideració tots
els aspectes que donin viabilitat a l’aplicació de l’activitat en si. Així, podem tenir
en compte, entre d’altres, l’adequació dels següents aspectes:

• Temporalització preestablerta.

• Selecció de recursos, materials, espacials, humans, econòmics...

• Planificació del desenvolupament i tècniques d’aplicació.

La figura 2.6 il·lustra una proposta de pautes d’avaluació d’activitats per a un
programa d’EHS.

Figura 2.6. Graella d’avaluació d’activitats
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2.4.6 L’autoavaluació en un programa d’EHS

A banda d’avaluar els participants i les activitats, els participants també s’hauran
de valorar a si mateixos i també nosaltres valorarem la nostra tasca professional.

Així, l’autoavaluació dels participants els permet reflexionar sobre la seva acció
al llarg del programa d’EHS i ens dona una informació molt valuosa, tant de
la seva impressió subjectiva com de la seva conducta, que podrem contrastar
objectivament amb les nostres avaluacions de les diverses activitats.

Mentre que l’autoavaluació de la nostra tasca, tot i ser subjectiva, ens aporta
moltes pistes sobre com estem desenvolupant les competències necessàries per
portar a terme un programa d’EHS de manera adequada i ens permet atendre, així,
els seus possibles dèficits.

Autoavaluació del professional

A l’hora de desenvolupar un programa d’EHS resulta essencial qüestionar-nos el
nostre paper com a professionals en l’elaboració del programa, així com en la seva
execució:

• Hem estat creatius en la elaboració dels continguts?

• Estem intervenint de manera empàtica amb la persona o grup?

• Som massa directius en el transcurs de les activitats?

És normal i saludable que ens plantegem aquests preguntes, tant en la fase de
disseny del programa com en el transcurs de les activitats. Per poder donar res-
posta a les nostres inquietuds és molt recomanable ajudar-nos amb un qüestionari
d’autoavaluació. La figura 2.7 il·lustra una proposta de pauta.
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Figura 2.7. Graella per a l’autoavaluació del professional

Autoavaluació dels participants

L’autoavaluació per part dels participants ens aporta el punt de vista de la seva
actuació durant les diverses activitats realitzades. Ens proporciona informació
sobre si aquestes han estat del seu interès, si han estats motivats durant el procés
i, el que és més important, tenint en compte que parlem d’habilitats socials, si la
seva percepció subjectiva concorda amb la nostra percepció objectiva de la seva
conducta. La figura 2.8 il·lustra una proposta de pauta.

Figura 2.8. Graella per a l’autoavaluació del participant



Promoció de l’autonomia personal 64 Entrenament i adquisició de les habilitats socials

2.4.7 Avaluació final d’un programa d’EHS: els resultats

Una vegada ja hem aplicat el programa d’EHS, serà l’hora d’avaluar els resultats
obtinguts per poder presentar un informe. És important saber que aquesta
avaluació serà duta a terme per la persona o equip que va portar a terme l’avaluació
inicial:

• Si, per exemple, nosaltres vam desenvolupar el programa d’EHS en resposta
a una demanda d’un equip psicoterapèutic, que havia realitzat una avaluació
prèvia, seran ells qui faran l’avaluació del nostre EHS.

• En cas que nosaltres haguéssim realitzat l’avaluació inicial del dèficit en
habilitats socials, farem servir els mateixos procediments que vam emprar
a l’inici: inventaris d’avaluació, autoinformes, autoregistres...

Avalar els avenços que han estat assolits, mitjançant les mateixes eines que
es van utilitzar en l’avaluació inicial, és el que entenem per avaluació del
progrés.

2.5 Presentació dels resultats d’un programa d’EHS: elaboració
d’informes

Una vegada hem obtingut els resultats de l’avaluació del progrés, és l’hora
d’elaborar l’informe del programa d’EHS. Podem dividir el procés en quatre fases:

1. Resum descriptiu del programa d’EHS: es tracta d’una descripció dels
elements més significatius del programa, així com dels objectius que es
volien assolir.

2. Presentació dels resultats obtinguts: es redactaran els resultats obtinguts
de manera objectiva i sense efectuar-ne cap valoració, és a dir, es presentaran
els resultats pre i post de les escales, qüestionaris o inventaris emprats al
llarg de la intervenció.

3. Anàlisi de resultats: es tracta de la interpretació dels resultats obtinguts,
explicant les raons o factors que han provocat el canvi dels resultats anteriors
a l’EHS als resultats posteriors. Es poden donar les següents situacions:

• En el cas que la competència en certes habilitats socials s’hagi incre-
mentat, cal esmentar aquells exercicis o activitats que pensem que han
contribuït a la seva millora.

• Per contra, en aquelles competències en què els resultats en l’habilitat
s’hagin mantingut estables o, fins i tot, hagin empitjorat, tractarem
d’analitzar-ne les causes.
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• En el cas que l’informe es dirigeixi a la família, en aquest apartat també
inclourem un fragment explicant la importància del treball conjunt i
coordinat entre la família i el centre.

4. Conclusions: per acabar, redactarem les nostres conclusions sobre els
resultats del programa d’EHS tot ressaltant els punts forts i dèbils del
programa. Hi afegirem també suggeriments o recomanacions de millora
per a la realització de futurs programes d’EHS similars, basades en la
informació recapitulada en el nostre entrenament.

A nivell formal, en funció del receptor d’aquest informe, optarem per una
redacció:

• Tècnica i acurada dels aspectes més rellevants vers el funcionament del
programa i l’assoliment dels objectius, 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 i que mostri proximitat,
acompanyament, suport i treball conjunt, en el cas que l’informe vagi dirigit
a les famílies dels participants.

En tot cas, s’ha de redactar l’informe amb correcció ortogràfica i
gramatical, i ha de contenir una introducció o salutació inicial i una cloenda
d’acomiadament amb signatura i nom de la persona o de l’equip de persones
que el redacten.

2.6 Exemple pràctic de programa d’EHS: adolescents amb trastorn
mental greu (TMG)

L’adolescència es caracteritza per un període on es produeixen grans canvis
evolutius en l’àmbit fisiològic. Dintre d’aquests canvis es desenvolupen habilitats
cognitives com l’empatia o l’autoconsciència i es produeixen importants transfor-
macions de les relacions interpersonals. Per això, el coneixement i el domini de
les habilitats socials té una gran importància durant aquesta etapa.

Les activitats dels adolescents deixen d’estar centrades a casa i escola, adquireixen
més autonomia vers els pares i comencen a desplaçar-se cap a l’exterior. Aquest
fet comporta una amplificació i diversificació de les relacions socials existents.

Moltes investigacions posen en relleu que l’èxit en les relacions interpersonals es
troba en correlació amb aspectes del funcionament psicosocial com l’autoestima,
l’afrontament de situacions conflictives, el suport dels pares i companys davant
de situacions estressants, l’adaptació escolar, el desenvolupament d’amistats o la
popularitat entre els companys, així com l’èxit en les cites del sexe desitjat.
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Per contra, les dificultats en les relacions interpersonals comporten alts nivells
d’ansietat que deriven en dèficits d’assertivitat, disminució del rendiment acadè-
mic i evitació de les relacions amb els companys que poden portar l’adolescent a
l’aïllament, al consum de drogues o a trastorns depressius o d’alimentació.

Amb l’ànim de clarificar tant el disseny com el desenvolupament d’un programa
grupal d’entrenament en habilitats socials (EHS), exposem el següent supòsit
en programes realitzats en fundacions o entitats que treballen amb pacients amb
trastorn mental greu (TMG).

Supòsit d’un programa d’EHS: adolescents amb TMG

L’equip terapèutic de la Fundació Hospital de Dia per a joves i adolescents amb trastorn
mental greu de Mataró ha detectat que alguns pacients s’aïllen en els períodes destinats a
l’oci dins del hospital: s’asseuen al sofà sense conversar amb els altres, no fan servir les
instal·lacions esportives, busquen espais a taules buides a l’hora de dinar...

Si bé tots els pacients estan diagnosticats amb trastorn mental greu, cohabiten dos perfils
ben diferenciats, un caracteritzat pel retraïment (inhibits, fòbics, paranoides o esquizoides),
i l’altre caracteritzat per l’actuació o conflicte (impulsius, desorganitzats, manipuladors,
provocadors, oposicionistes o desafiants).

La convivència comunitària a l’interior de l’hospital es considera un eix aglutinador i
afavoridor bàsic del dispositiu. Per aquest motiu, l’equip terapèutic ha decidit incorporar
dos integradors socials per a la realització d’un taller d’habilitats socials i assertivitat.
L’equip terapèutic pensa que la feina de dos talleristes externs trencarà amb la dinàmica
psicoterapèutica habitual del centre i permetrà una millor interacció social entre els
pacients.

Tots els pacients de l’hospital tenen una edat compresa entre els 14 i els 18 anys. La
duració del taller serà de dos mesos, a raó d’una hora per setmana, es desenvoluparà
els divendres al migdia una hora abans de dinar i hi seran convocats tots els pacients del
centre (en total 18) que habitualment treballen en grups més petits.

Si bé el taller serà desenvolupat pels integradors socials, també hi assistiran dos psicòlegs,
un psiquiatre i dos educadors socials en qualitat de participants per afavorir la dinamització
i atendre les possibles dificultats que es puguin anar presentant en el transcurs de les
sessions.

2.6.1 Disseny del programa d’EHS (adolescents amb TMG)

Primerament, atendrem a les circumstàncies particulars del programa d’EHS i
el context en què es donen:

• Es tracta d’un programa d’entrenament en habilitats socials i de caire grupal.

• Sabem que els usuaris tenen entre 14 i 18 anys.

• Hi cohabiten dos perfils d’interacció ben diferenciats: els caracteritzats pel
retraïment i els caracteritzats pel conflicte.

• El programa constarà de 8 sessions, una per setmana, d’1 hora de durada.

• El nombre total de participants és 18.

• El programa és multidisciplinari.
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2.6.2 Formulació dels objectius del programa d’EHS (adolescents
amb TMG)

Especificarem els objectius del taller segons els tres nivells de concreció: generals,
específics i operatius, tal com mostra la taula 2.3.

Taula 2.3. Objectius del taller d’EHS per a adolescents amb TMG

Objectius generals Objectius específics Objectius operatius

1. Millorar la convivència
comunitària dins del centre

1.1. Mostrar habilitats socials
integradores i que afavoreixin la
relació grupal

1.1.1. Establir relacions interpersonals amb la resta d’usuaris
1.1.2. Expressar sentiments de molèstia, desagraïment o irritació de
manera adequada

1.2. Respondre assertivament a les
situacions quotidianes que generen
conflicte

1.2.1. Identificar els estils conductuals passius, agressius i assertius
1.2.2. Defensar els drets personals de manera assertiva
1.2.3. Manifestar disconformitats de manera adequada

2.6.3 Selecció de les activitats (adolescents amb TMG)

Es proposa desenvolupar el programa a través de quatre activitats:

• Activitat 1. Com sóc? Com em veus?

– Descripció: amb aquesta activitat fomentarem la relació entre els
pacients del centre per tal que es coneguin entre ells i mostrin els seus
estils conductuals de relació social.

– Objectius operatius:

∗ 1.1.1. Establir relacions interpersonals amb la resta de pacients.
∗ 1.2.1. Identificar els estils conductuals passius, agressius i asser-

tius.

• Activitat 2. Ep! Que no m’agrada!

– Descripció: amb aquesta activitat aprendran els avantatges d’expressar
el que els molesta, els desagrada o els irrita i millorarem la seva
capacitat per fer-ho correctament sense ferir l’altre.

– Objectius operatius:

∗ 1.1.2. Expressar sentiments de molèstia, desagraïment o irritació
de manera adequada.

• Activitat 3. Aprenent a dir “no”.

– Descripció: amb aquesta activitat pretenem millorar la capacitat de
donar una negativa, incidint en els avantatges de dir “no” de manera
adequada i en els desavantatges de no fer-ho.

– Objectius operatius:
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∗ 1.2.3. Manifestar disconformitats de manera adequada.

• Activitat 4. Escolta, que jo tinc els meus drets!

– Descripció: amb aquesta activitat coneixeran els drets personals
fonamentals de les persones i aprendran a defensar-los de manera
assertiva.

– Objectius operatius:

∗ 1.2.2. Defensar els drets personals de manera assertiva.

2.6.4 Temporalització de les activitats (adolescents amb TMG)

Per programar les quatre activitats per a l’hospital de dia de joves i adolescents de
Mataró podríem dissenyar, per exemple, el següent cronograma (figura 2.9):

Figura 2.9. Cronograma d’EHS per a adolescents amb TMB

2.6.5 Desenvolupament de les sessions (adolescents amb TMG)

Totes les activitats es duran a terme amb una estructuració de les sessions que
ens permeti una aplicació reeixida. De manera més o menys fidel, tindrem en ment
l’estructura del model d’aprenentatge social de Bandura:

1. Presentació o recordatori

2. Exposició

3. Model

4. Pràctica

5. Feedback

6. Tasques per a casa

Sempre acabarem les sessions donant feina per fer a casa, i el primer que
farem, abans de començar cada sessió pròpiament dita, serà revisar les tasques
encomanades a l’activitat anterior. Aquestes ajudaran a reforçar el que han après
i a comprovar el grau de compromís del pacient amb el taller.
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Activitat 1: ’Com sóc? Com em veus?’

Primerament, col·locarem totes les cadires o sofàs de l’espai en cercle perquè tots
puguem veure la cara de tots. A continuació, el psiquiatre i director del centre farà
la presentació del programa, ja que si bé només hi participarà com un pacient
més, és important que ens doni l’autoritat per poder coordinar les sessions i els
pacients coneguin bé la nostra funció:

Presentació dels coordinadors del taller

Avui comencem un taller que ens permetrà relacionar-nos millor amb altres persones, a
defensar els nostres drets i a aprendre a dir “no” en algunes situacions en què en sembla
difícil expressar el nostre desacord.

Atès que estem a l’última hora abans de començar el cap de setmana, també podrem
treballar els dubtes, els conflictes o les queixes que sorgeixin de dilluns a divendres.

El taller durarà dos mesos i en Jordi i l’Alba, que són integradors socials i tenen molt
coneixement sobre aquests temes, seran les persones encarregades de coordinar-lo.

Després de la presentació dels integradors socials per part del director, és l’hora
de fomentar el coneixement mutu entre els membres del grup. En aquest cas
es tracta d’una eina bàsica, ja que els dos perfils tenen especial dificultat per
relacionar-se des d’una posició d’igualtat.

Així, en lloc d’una presentació formal, optarem per activitats com “el joc dels
noms” o “com és el meu company?”, intentant establir un clima cooperatiu i
positiu entre els integrants del grup. En cas que sorgeixin dificultats greus en el
transcurs de cada sessió, l’educador o psicòleg de referència s’endurà el participant
de l’espai on estem fent el taller.

Exemple de joc per trencar el gel: "Com és el meu company?"

Els educadors socials dividiran els participants en grups de parelles, en funció del perfil
d’interacció social del pacient, i variant com estan asseguts a l’hora d’arribar a l’espai, ja
que amb aquesta variació es van trencant les parelles que probablement s’han assegut
juntes per la similitud dels seus perfils d’interacció. Aquells pacients que es considerin més
conflictius seran aparellats amb el seu educador o psicòleg de referència.

Una vegada estiguem asseguts amb la nova disposició, s’estableixen cinc minuts de
conversa entre cada parella. Després del temps establert, cada participant de la parella
haurà de definir l’altra persona amb tres paraules que pensa que són les que millor
defineixen el seu company.

Una vegada trencat el gel i fetes les presentacions, els coordinadors exposaran les
normes del taller que afavoriran un bon funcionament del grup:

• Es demanarà puntualitat a cada sessió de taller setmanal.

• Es pregarà respecte i escolta atenta i silenciosa a tots els integrants del
taller, tant als coordinadors com a cada company, sense befar-se o riure’s
de manera malintencionada de les opinions manifestades per cada persona.

• Al taller parlarem de molts temes, i el que s’hagi parlat al grup s’haurà de
quedar al grup; per tant, haurem d’intentar no parlar fora del grup de les
opinions o dels temes parlats al taller. Es pregarà confidencialitat.
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Èxit d’un taller

L’èxit d’un taller es fonamenta
en quatre pilars: puntualitat,

respecte, confidencialitat i
participació.

D’aquesta tècnica, en què
els participants del taller

simulen una situació real,
se’n diu role playing.

• Es fomentarà la participació activa al taller; com més hi participem, més
coses podrem aprendre.

Una vegada exposades les normes del taller, els coordinadors plantejaran un
col·loqui:

• Preguntaran als membres del grup si han sentit parlar del concepte
d’assertivitat o de les habilitats socials. Així, durant uns quants minuts,
els participants expressaran les seves creences sobre què són les habilitats
socials o com és una conducta assertiva i, en la mesura del possible,
els coordinadors s’ajudaran per anar definint els conceptes d’una manera
acurada.

• Acabada la definició, els coordinadors exposaran les diferències entre els
diferents estils de conducta interpersonal: passiu, agressiu i assertiu.

A continuació dividiran el grup en petits grups de tres o quatre persones i els
demanaran la creació d’un guió que representi una escena quotidiana on es resol
una situació conflictiva amb els tres diferents estils de conducta. Així, durant uns
minuts, els participants idearan la situació imaginària i els coordinadors aniran
visitant els grups, ajudant a la construcció del guió o resolent les dificultats o
dubtes que cada participant tingui envers els conceptes treballats.

Finalment, cada petit grup farà una representació o interpretació del guió davant
dels seus companys, i la resta haurà d’endevinar a quin estil de conducta pertany
cada una de les situacions plantejades.

L’equip de coordinadors haurà d’estar molt atent a l’hora de la interpretació, ja
que, si bé el guió “escrit” pot ser correcte (per exemple, en un estil assertiu), si, en
canvi, durant la interpretació s’eleva el to de veu o un dels actors es posa neguitós
(amb mala cara), com a professionals hauran de corregir in situ l’intèrpret. En
aquest sentit, recordem que les habilitats socials engloben tant elements verbals
com no verbals.

Cada correcció, i atesa la sensibilitat del grup que estem tractant, haurà de ser
realitzada amb molta cura, tenint en compte que la persona no incrementi
massa els seus nivells d’ansietat.

La sessió acabarà amb les tasques per a casa. Un cop finalitzada l’activitat,
repartirem un full de treball on hi haurà un quadre en blanc. La finalitat és que
anotin la conducta observada en una comunicació entre dues persones properes
del seu entorn (companys, germans, pares...). Al full de treball hauran d’anotar si
la comunicació observada és passiva, agressiva o hàbil. En el mateix full també
constarà una frase amb el motiu pel qual es considera que aquesta interacció és
d’aquell caire determinat.
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Activitat 2: ’Ep! que no m’agrada!’

El primer que farem serà revisar les tasques per a casa. Una vegada començada
la sessió, animarem els pacients, mitjançant el full de treball, perquè ens exposin
les conductes observades i la seva valoració sobre la tipologia de comportament
comunicacional que ha estat emprada. Durant aquesta correcció, fomentarem el
debat i donarem suport per resoldre els dubtes que s’hi puguin anar presentant.
En tot moment s’animarà els altres participants en la correcció de les situacions
de la vida real que el company ha presenciat. En tot moment es fomentarà la
participació, el respecte i la cohesió del grup.

La segona activitat s’iniciarà amb la pregunta oberta: Què és i com manifestem
que quelcom ens desagrada, ens molesta o ens disgusta?

Rere l’exposició de la pregunta (i una vegada més, mitjançant el debat), haurem
de fer una definició consensuada de com es manifesta una expressió de molèstia o
disgust. Per fomentar la discussió podem exposar diferents situacions quotidianes
en les quals podem sentir-nos molestos, com ara:

• En un taller del hospital elaborem un decorat per celebrar el Nadal i pensem
que hi ha companys que no porten a terme la seva tasca.

• La meva germana gran es burla de mi davant els meus amics.

• Un amic no em torna el videojoc que li vaig prestar fa dues setmanes.

Respecte al fet d’expressar molèstia o disgust en aquestes i en qualsevol tipus de
situació, deixarem clar que:

• Sempre és quelcom positiu, però com a condició que portem a terme
la nostra comunicació de manera assertiva, triant un context i moment
adequats.

• És molt important expressar la nostra molèstia o enuig abans que ens
desbordi, ja que si tardem massa temps a manifestar-lo, acumularem senti-
ments de ràbia que poden derivar en expressions d’ira que ens poden produir
una gran sensació de malestar personal que repercutirà en un deteriorament
en les nostres relacions socials.

• És molt positiu manifestar el nostre malestar a temps quan, per exemple,
ens ridiculitzen o es burlen de nosaltres, ja que si no li “parem els peus” a
la persona determinada existeixen moltes possibilitats que la seva conducta
s’incrementi, fet que faria augmentar la tensió i les possibilitats d’arribar a
situacions que ens desbordin emocionalment.

• Si estem capacitats per expressar el nostre enuig amb una situació o una
persona serem més objectius i raonables a l’hora de rebre queixes dels altres,
és a dir, incrementem la nostra tolerància.
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Si bé continuem
desenvolupant la tècnica del

role-playing, alhora també
estem fent servir tècniques

de modelatge que
pertanyen al model

d’aprenentatge de Bandura.

S’ha d’expressar molèstia o disgust amb assertivitat sempre que ens donin
motius, abans que s’acumuli el malestar i finalment ens desbordi.

Una vegada més, mitjançant exemples, debatrem diferents situacions “reals”. Per
a cada cas plantejat intentarem assolir els objectius plantejats, és a dir, aconseguir
expressar sentiments de molèstia, desagraïment o irritació de manera adequada.

Després, utilitzarem la pissarra per fer dues columnes on escriurem un resum
sintètic dels avantatges d’expressar molèstia i els inconvenients de no fer-ho.
Principalment, apareixeran petites frases similars a aquestes:

• Avantatges d’expressar molèstia:

– Diem el que pensem sense ferir els sentiments dels altres.

– Comuniquem als altres el que pensem d’ells, ja que és possible que no
ho sàpiguen.

– Reduïm o eliminem tensions i el malestar que podem experimentar
vers algú.

• Desavantatges de no expressar molèstia:

– Eliminem la possibilitat de sentir-nos malament per no expressar la
nostra opinió fent mal a la nostra autoestima.

– Podem enfadar-nos amb els altres de manera innecessària.

– L’altra persona pot pensar que no ens molesta amb la seva conducta.

Finalment, i de manera similar a la primera activitat, formarem petits grups que
pensaran i duran a terme una representació teatralitzada d’una situació quotidiana
o interpretació d’un guió, en la qual algú els molesta i un dels integrants expressa
el seu rebuig cap a la conducta indesitjada de l’altre.

A diferència de la primera activitat, els dinamitzadors no intervindran en la
confecció de la història. Una vegada es dugui a terme la representació, s’avaluarà
per part de l’equip terapèutic si es tracta d’una resposta assertiva; en cas que no
ho sigui, un dels coordinadors assumirà momentàniament el paper d’actor per
interpretar un exemple de conducta assertiva en la situació ideada per al grup.
Per acabar l’activitat, el grup reinterpretarà la situació imaginària amb l’estil de
comunicació desitjat.

La sessió acabarà amb les pertinents tasques per a casa. En aquesta ocasió,
demanarem als participants, mitjançant una altra fitxa o full de treball, que ens
exposin dues situacions interpersonals; però aquesta vegada faran referència a un
comportament comunicacional que han executat ells mateixos:

• Li demanarem que descriguin dues situacions que s’han produït durant la
setmana en les quals els ha molestat algú, i la resposta que han donat a la
situació.
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• Aquesta molèstia pot ser verbal o física; és a dir, pot ser alguna cosa que els
hagi molestat o alguna acció que no els ha agradat.

A l’hora de dissenyar la fitxa, i atès que ja hem avançat més en el coneixement
de l’assertivitat, el quadre serà més complet i farà referència a les seves emocions
(vegeu la figura 2.10).

Figura 2.10. Full de tasques per a casa (activitat 2)

Activitat 3: ’Aprenent a dir "no"’

El primer que farem serà revisar les tasques per a casa de l’última sessió:
analitzarem les accions fetes per l’usuari i les conseqüències que va comportar
l’estil de conducta que va utilitzar. D’aquesta manera, seguirem treballant els
diferents estils de conducta: passiu, agressiu i assertiu o hàbil. Si detectem
que algun dels participants és introvertit o tímid a l’hora d’exposar les seves
vivències, l’ajudarem a expressar-se sense pressionar-lo, fomentant la cohesió
grupal i l’augment del clima de confiança. Segurament, això l’ajudi a expressar-se
amb més seguretat en les properes sessions.

Quan ens trobem a l’equador de les sessions (com és el cas), és molt enriquidor,
abans de començar l’activitat pròpiament dita, preguntar als participants si s’han
trobat en situacions en les quals han actuat de manera assertiva o no, i per les
emocions que van sentir en actuar d’una manera o una altra. Podem fomentar el
debat i el relat d’experiències amb preguntes com:

• Heu identificat conductes agressives, passives o assertives? Podríeu expli-
car quines?

• Heu posat en pràctica alguna de les eines que hem treballat al taller? On?
Amb qui? Ens podries explicar la situació?

• Una vegada has actuat assertivament: com t’has sentit? Creus que millora
la teva autoestima? S’ha posat fi a aquesta conducta molesta?

Després d’uns minuts de debat sobre les experiències i emocions dels participants,
en centrarem en la tercera activitat: Aprenent a dir “no”.

Existeixen diferents dificultats a l’hora de “dir no”, sobretot amb persones que
ens importen o són significatives per a nosaltres: amics molt propers, familiars
o potser persones per les quals sentim admiració. En aquest sentit, haurem
d’esmentar i fer conscients els participants que:

Confidencialitat

Una vegada més, recordarem que
tot el que succeeixi quedarà
“dins del taller”, fent al·lusió
implícita a la confidencialitat de
la informació que pogués ser
revelada durant el procés
terapèutic.
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• Una persona amb dificultats per donar una negativa usualment tendeix a
sentir-se un titella en mans dels altres, acumulant sentiments de ràbia i
frustració.

• Dir “no”, en unes determinades circumstancies, pot comportar que la
persona receptora del missatge se senti ferida; per aquest motiu, la nostra
negativa sempre haurà d’anar acompanyada de raons i no d’excuses.

• És igual d’important aprendre a dir “no” com aprendre a rebre una negativa
quan la persona ho fa de manera adequada.

Encara que a priori la definició de donar una negativa hauria de ser
un concepte de fàcil comprensió, hem de remarcar que dir “no” no és
una habilitat innata, i en tractar-se d’una habilitat sempre és susceptible
d’aprenentatge i millora.

Amb la finalitat que els participants del taller desenvolupin la seva habilitat
d’expressar disconformitat i negació i coneguin el seus avantatges, recorrerem a
un debat obert on podem exposar preguntes similars a aquestes:

• Què es per a vosaltres dir “no”?

• Quan penseu que és indicat dir “no”?

• Em podeu explicar alguna situació en la qual algú hagi refusat alguna petició
que li heu fet? Com ho va fer? Com us vàreu sentir?

• Algú pot posar un exemple d’alguna vegada que sabia que havia de dir “no”
i, pel contrari, no ho va fer? Com et vas sentir? Com va reaccionar l’altra
persona? Com penses que hauries d’haver actuat?

Una vegada hem debatut de manera grupal, a través dels seus coneixements i
experiències, què significa dir “no” i com ens sentim quan donem o rebem una
negativa, ha arribat el moment d’exposar clarament els avantatges de “dir no”, així
com els inconvenients de no rebutjar una petició, de manera adequada i raonable.

Utilitzarem la pissarra i farem dues columnes. En continu diàleg amb els
participants, anirem exposant els avantatges i les desavantatges de dir “no”. De
la mateixa manera, proposarem situacions imaginàries en què es mostrin les
conseqüències d’una opció o de l’altra. Podríem interrelacionar les dues columnes
amb una fletxa per expressar de manera molt gràfica les conseqüències negatives
de la falta d’assertivitat. D’aquesta manera, el grup anirà prenent consciència i
descrivint les diferents premisses; per exemple:

• Avantatges de dir “no” d’una manera adequada:

– Quan diem “no” en estalviem implicar-nos en situacions en les quals
no volem implicar-nos i que, posteriorment, ens desagradaria molt
haver-nos-hi implicat.
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– “Dir no” ens permet no experimentar la sensació que ens estan
manipulant o que abusen de nosaltres.

– Quan diem “no” estem prenent les nostres pròpies decisions.

– En dir “no”, els altres coneixen quina és la nostra postura i els nostres
sentiments.

– Quan diem “no” incrementem la possibilitat que no ens tornin a
demanar que fem o diguem quelcom que no volem fer o dir.

• Desavantatges de no rebutjar una petició poc raonable o fer-ho de manera
inadequada:

– Podem implicar-nos en situacions en què no ens agradaria haver-nos-
hi implicat o fer actes que no volíem fer.

– Podem experimentar la sensació que estan abusant de nosaltres o
sentir-nos manipulats.

– És molt probable que els altres estiguin prenent decisions per nosal-
tres.

– Els altres no coneixeran els nostres sentiments o la nostra opinió sobre
una temàtica.

– Si no sabem dir “no”, és molt probable que ens tornin a demanar
quelcom que no volem fer o dir.

Ara que ja hem comunicat al grup, de manera molt clara, els inconvenients de dir
“no” de manera inadequada; és el moment d’ensenyar als participants els diferents
passos per dir “no” d’una manera assertiva:

1. Apropar-se a l’altra persona de manera tranquil·la.

2. Parlar a poc a poc i en primera persona, i ser breu i clar a l’hora d’expressar
la nostra posició.

3. Entendre de manera molt clara que és exactament el que ens està demanant
l’altra persona. Si no tenim clara la nostra posició o què és el que se’ns
està demanant, podem sol·licitar-ne més informació o demanar un temps
per respondre a la petició.

4. Si hem decidit donar una negativa a la proposta, fer-ho de manera respectu-
osa i educada. Sempre farem servir frases com: no, ho sento però... o no,
si us plau....

5. Si és necessari, proporcionar els motius per els quals rebutgem la proposta
o donem la nostra negativa.

6. En el cas que ens sentim pressionats per l’altra persona, podem fer servir
frases com: No, no vull fer-ho, t’agrairia que no m’ho tornessis a demanar.

Una vegada finalitzada l’exposició, podem organitzar el grup per parelles o grups
de tres en el qual una o dues persones fan una petició a una altra persona i aquesta
la rebutja de manera adequada. És a dir, representarem una situació.
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A més de corregir els possibles errors en l’execució de la negativa, explicarem
els motius pels quals no s’està efectuant correctament (tant en l’àmbit verbal com
no verbal), indicant als participants si estan desenvolupant un estil de comunicació
passiu, assertiu o agressiu. Corregirem la seva conducta o, directament, interpreta-
rem el seu rol perquè, mitjançant la tècnica del modelatge, el participant aprengui
la conducta que és correcta.

La sessió acabará amb les tasques per a casa. Aquest cop demanarem als
participants del taller que s’observin a si mateixos durant la setmana i escriguin
una escena real en la qual algú els va demanar quelcom que no volien fer, ja que
serà un material que ens servirà per treballar la següent sessió.

Activitat 4: ’Escolta, que jo tinc els meus drets!’

El primer que farem serà revisar les tasques per a casa. Aquesta vegada
iniciarem la sessió repassant les experiències que aportin els participants: com
van solucionar el conflicte, com es van sentir a l’hora d’aplicar les eines aportades
al taller... De la mateixa manera, tornarem a definir quin tipus de conducta han
tingut: assertiva, passiva o agressiva.

En un inici, deixarem que siguin els participants qui interactuïn, resolguin o
aclareixin els dubtes que es puguin plantejar. Si, finalment, existeixen dificultats,
aclarirem els dubtes puntualment. Una vegada acabem aquesta primera activitat
ens endinsarem en la temàtica de l’activitat 4: Escolta, que jo tinc els meus drets!

Primerament, definirem breument què són els drets personals assertius. Bàsica-
ment, defensar els nostres drets significa poder comunicar als altres què pensem,
si pensem que estem sent tractats injustament, si no volem fer quelcom que ens
demanen o si pensem que algú està fent quelcom que ens perjudica o ens pot
perjudicar.

Una vegada donada la breu definició, repartirem la següent llista de drets
personals, elaborada per Jakubowski i Arthur J. Lange (1978), i que ha estat
emprada en el món de la teràpia des de la seva creació:

Tinc dret a...

• tenir i canviar d’opinió.

• prendre les pròpies decisions.

• cometre errors, i per tant, decidir quelcom, encara que m’equivoqui.

• ser tractat amb respecte.

• dir “no” i no sentir-me culpable.

• fer menys del que humanament estaria capacitat per fer.

• prendre el meu teu temps per tranquil·litzar-me i pensar.

• tenir i expressar els meus sentiments.

• demanar informació.

• sentir-me bé amb mi mateix.
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• poder reclamar els meus drets.

Una vegada hem repartit el llistat, ampliarem la informació sobre els drets
personals. La nostra explicació hauria d’incloure i ser compresos els següents
punts:

• Conèixer els nostres drets ens permet saber si aquests són respectats o no.

• És molt important defendre els nostres drets en situacions en què clarament
ha existit una vulneració d’aquests. No obstant això, una defensa extrema
dels nostres drets davant una vulneració petita o dubtosa pot fer que els
altres ens percebin com a persones agressives; per tant, haurem de mesurar
la intensitat de la nostra resposta de manera proporcional en funció de la
intensitat en què els nostres drets han estat vulnerats.

• És important saber que en situacions extremes, en les quals clarament
abusen de nosaltres de manera manifesta (per exemple, si la nostra integritat
física corre perill), no és aconsellable defendre els nostres drets i resultarà
millor anar a buscar ajuda per solucionar la situació perillosa en què ens
trobem.

Una vegada feta l’exposició, sol·licitarem als participants que triïn un dret, i una
vegada tinguin la seva elecció els demanarem que imaginin com seria la seva vida
sense aquest dret i que visualitzin una situació en què els caldria aquest dret i no
el poguessin utilitzar.

A continuació, tornarem a distribuir per parelles els participants del taller. En
aquesta ocasió els demanarem que s’expliquin l’un a l’altre quin dret han triat i
què van sentir davant la impossibilitat d’utilitzar-lo.

Després d’uns minuts, tornarem a obrir la conversa a tot el taller i animarem els
participants amb la finalitat que exposin situacions reals: com es van sentir quan..?,
què van fer..?, què farien ara?...

2.6.6 Avaluació del programa d’EHS (adolescents amb TMG)

L’avaluació dels participants pretén valorar el grau d’assoliment dels continguts
treballats en les diferents activitats per determinar si s’han complert o no els
objectius previstos.

Per dur a terme aquesta avaluació elaborarem una pauta d’avaluació que incorpo-
ri els objectius operatius que ens proposàvem assolir i un conjunt de 4-5 indicadors
d’observació per a cadascun d’ells, valorats sota una escala d’estimació.

Podríem dissenyar la següent pauta d’avaluació (vegeu la figura 2.11):
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Figura 2.11. Avaluació dels participants de l’exemple pràctic

Avaluació de les activitats

Aquesta avaluació ens ha de permetre analitzar tots els aspectes implicats en la
viabilitat de l’aplicació de les activitats, tals com la selecció de recursos materials,
espacials, humans i/o econòmics, la temporalització preestablerta i la planificació
del desenvolupament de cadascuna de les activitats i les tècniques d’intervenció
aplicades.

Per dissenyar la pauta d’avaluació podem incloure el grau d’assoliment dels
objectius, la idoneïtat de l’espai utilitzat, la temporalització programada, els
recursos previstos o la metodologia utilitzada, entre d’altres, com a indicadors
de valoració.

L’autoavaluació

L’autoavaluació, tot i ser subjectiva, ens aporta moltes pistes de la implicació
personal de tots els agents relacionats amb el programa d’EHS, ja sigui dels propis
participants o dels professionals que han atès al grup.

En aquest sentit, l’autoavaluació dels participants ens permetrà recopilar infor-
mació de la seva impressió subjectiva vers les activitats realitzades al llarg del
programa d’EHS i l’assoliment dels objectius.

Pel que fa a l’autoavaluació dels professionals, podrem determinar com estan
desenvolupant les competències necessàries per assolir òptimament els objectius
del programa d’EHS i atendre les necessitats dels usuaris.
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Les pautes d’autoavaluació han d’incloure indicadors clars i concrets que permetin
als participants i als professionals autovalorar el seu grau i qualitat de participació
i implicació en el programa.

Avaluació final del programa i elaboració d’informes (adolescents amb
TMG)

Una vegada finalitzat el taller, arriba l’hora d’avaluar tots els resultats. Recordem
que la demanda del equip terapèutic va ser realitzada sense especificar-nos
prèviament si s’havia elaborat algun tipus d’escala, test o autoregistre que ens
aportés informació prèvia del grup.

En aquesta situació, en la qual nosaltres no hem fet l’avaluació inicial (prova pre),
resultarà indicat parlar prèviament amb els responsables i determinar si volen que
fem alguna prova a la finalització del taller (prova post) que ens permeti valorar el
grau de millora del grup en funció dels resultats recopilats posteriorment al taller.

Al marge d’això, el que sí que podem fer amb tota la informació recopilada al llarg
del procés d’avaluació és elaborar un informe.

Atès que el programa ha estat sol·licitat per un equip de professionals externs,
la seva redacció serà tècnica i descriurà acuradament els aspectes més rellevants
sobre el funcionament del programa i l’assoliment dels objectius.

El redactarem amb correcció ortogràfica i gramatical i el dividirem en els següents
apartats:

1. La introducció o salutació inicial.

2. El cos central de l’informe, que inclourà:

• 2.1. Un resum descriptiu del programa, explicant els objectius que es
volien assolir.

• 2.2. Presentació objectiva i sense valoracions dels resultats obtinguts.

• 2.3. Anàlisi dels resultats obtinguts, concretant el procediment que
s’ha seguit al llarg del programa i la interpretació dels resultats
obtinguts, així com les activitats que pensem que han contribuït més
a l’assoliment i la millora dels objectius.

• 2.4. Les conclusions, els punts forts i dèbils del programa i les
possibles accions de millora.

3. Una cloenda amb la signatura i el nom de la persona o de l’equip de persones
que redacten l’informe.

Finalment, recomanem contactar amb el centre un cop hagin passat unes
setmanes per demanar una valoració del canvi en els pacients i així poder valorar
l’efectivitat de la nostra feina, corregir errors o replantejar-nos el format i les
sessions per un proper programa d’EHS.





Estimulació, manteniment i
rehabilitació de les capacitats
cognitives
Luis Rodríguez Plaza

Promoció de l’autonomia personal
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Introducció

Les funcions cognitives són aquelles habilitats que ens permeten interaccionar
amb el món i amb els altres. Quan una persona pateix un deteriorament d’aquestes
funcions, ja sigui per una malaltia, un accident o fruit de l’envelliment normal, la
pèrdua de l’autonomia personal i l’aïllament social comporten un greu dany a
la salut emocional tant en les mateixes persones com en el seu entorn social i/o
familiar.

En el primer apartat d’aquesta unitat formativa, ”La capacitat cognitiva”, estudi-
areu la divisió bàsica de les funcions cognitives, les funcions bàsiques (la memòria,
la percepció i l’atenció) i aquelles que són específicament humanes, com són el
llenguatge i les funcions executives que, como veurem, estan relacionades amb el
pensament.

Trobareu una definició de cada funció cognitiva, una classificació i les alteracions
més comunes de cadascuna d’elles. També hi trobareu exposats els principals
problemes neuropsicològics, és a dir, les malalties o els accidents més comuns
que comporten un deteriorament o dany cognitiu i la manera de poder avaluar el
grau de disfunció mitjançant diferents instruments d’avaluació de manera genèrica,
com l’entrevista personal, l’observació directa o, de manera més específica,
mitjançant escales que s’adapten al problema que vulguem tractar.

En el segon apartat “Estimulació i rehabilitació cognitiva”, treballareu ini-
cialment els conceptes d’estimulació cognitiva i neurorehabilitació psicològica.
Així mateix, s’hi tracta el concepte de plasticitat cerebral o neuroplasticitat, que
esdevé el principi neurofisiològic que ens permet posar en practica les principals
estratègies en la rehabilitació cognitiva, que són la restauració de funcions i la
compensació d’aquestes.

Seguidament s’hi desenvolupen de manera pràctica exercicis, tasques i estratè-
gies concretes de neurorehabilitació cognitiva i els programes informàtics que
s’utilitzen actualment per al treball de neurorehabilitació gràcies a la denominada
“plasticitat tecnològica”. Finalment, trobareu les tècniques i les activitats per dur
a terme programes d’estimulació cognitiva i s’hi exposarà un supòsit pràctic d’un
programa complet d’estimulació cognitiva per a persones amb envelliment normal
i demència inicial.

Amb l’objectiu d’assolir els objectius de la unitat caldrà que feu les activitats
proposades i verifiqueu la comprensió del material mitjançant els exercicis d’au-
toavaluació. El fòrum de l’assignatura és a la vostra disposició per resoldre, entre
els companys i el professor, els dubtes que vagin sorgint en la lectura i l’estudi
dels materials.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Elabora programes d’estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats
cognitives seleccionant les tècniques pròpies de la intervenció.

• Identifica les fases d’un programa d’entrenament d’estimulació, manteni-
ment i rehabilitació de les capacitats cognitives.

• Determina els elements d’un programa d’entrenament d’estimulació, man-
teniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.

• Descriu les pautes d’actuació i col·laboració amb l’equip interdisciplinari i
la família.

• Argumenta la importància de l’estimulació, el manteniment i la rehabilita-
ció de les capacitats cognitives en la vida quotidiana de les persones.

• S’anticipa als esdeveniments que puguin sorgir en la intervenció en l’entre-
nament d’habilitats d’autonomia personal i social.

• Roman informat sobre les noves tendències i innovacions referides a la
intervenció en l’entrenament d’estimulació, manteniment i rehabilitació de
les capacitats cognitives.

2. Organitza activitats d’estimulació, manteniment i rehabilitació de les capaci-
tades cognitives, seleccionant-les en funció de les necessitats que presenten els
usuaris.

• Valora l’estat cognitiu de les persones per determinar els objectius de les
activitats.

• Selecciona estratègies d’intervenció dirigides al manteniment i la millora
de les capacitats cognitives.

• Defineix les tècniques i els procediments a aplicar en el desenvolupament
d’activitats d’estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats
cognitives.

• Selecciona recursos per fer exercicis i activitats cognitives.

• Seqüencia activitats d’estimulació, manteniment i rehabilitació de les capa-
citats cognitives.

• Estableix adaptacions en les activitats cognitives en funció de les caracterís-
tiques de les persones.
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• Valora la necessitat de controlar les variacions en la situació de la persona
pel que fa a les seves capacitats cognitives.

• Valora la necessitat d’establir estratègies de col·laboració amb la família.

• Valora la importància de coordinar-se amb altres professionals per a l’orga-
nització de les activitats d’estimulació cognitiva.

3. Desenvolupa activitats d’estimulació i manteniment cognitiu, seleccionant-les
en funció de les característiques que presenten els usuaris.

• Du a terme les activitats per al manteniment i la millora cognitiva.

• Adapta les activitats cognitives a les necessitats de les persones usuàries.

• Utilitza els mitjans i els ajuts tècnics establerts en el programa d’intervenció
cognitiva.

• Utilitza materials amb iniciativa i creativitat.

• Assessora la persona usuària sobre els serveis i els recursos comunitaris i
sobre com utilitzar-los.

• Aplica protocols d’actuació davant de situacions de crisi en les persones.

• Adopta mesures de prevenció i seguretat.

• Resol de manera eficient les contingències sorgides.

4. Du a terme activitats de seguiment del procés de l’estimulació i el manteniment
cognitiu, justificant-ne la selecció d’estratègies, tècniques i instruments d’avalua-
ció.

• Selecciona criteris i indicadors per a l’avaluació del programa d’entrena-
ment cognitiu.

• Elabora instruments d’avaluació per al programa d’entrenament cognitiu.

• Registra les dades de suport establertes en el programa d’intervenció
cognitiva.

• Elabora els informes sobre el desenvolupament del programa cognitiu.

• Transmet els resultats de l’avaluació a les persones implicades.

• Respon de manera eficaç a les contingències sorgides en la intervenció
cognitiva.

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

• Argumenta la importància del seguiment de la intervenció per millorar-la.

• Actua respectant la intimitat de l’usuari i la seva pròpia autodeterminació.
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1. La capacitat cognitiva

La capacitat cognitiva és allò que ens permet rebre la informació, processar-la,
interpretar-la i dotar-la de significat. Quan executem tasques que ens són familiars
o habituals només emprem un percentatge de la totalitat de la nostra capacitat, i
habitualment podem realitzar més d’una funció alhora.

Per aquest motiu parlem de funcions cognitives, perquè quan la nostra capacitat
cognitiva està preservada les nostres capacitats cognitives treballen de forma
simultània.

1.1 Funcions cognitives

La cognició o funcions cognitives són allò que ens permet desenvolupar-nos al
món, interaccionar-hi i tractar de comprendre’l. Les habilitats cognitives són
els processos mentals que ens permeten rebre, processar, elaborar, transformar,
emmagatzemar i recuperar la informació. Aquesta informació ens permet fer
càlculs, reconèixer olors, anticipar sabors, representar mentalment un objecte,
saber si tot està bé al nostre organisme o saber si hi ha quelcom que no funciona
com sempre...

Podem dividir les funcions cognitives en dos grans grups:

• Funcions cognitives bàsiques: es tracta d’aquelles que responen a proces-
sos mentals que també compartim amb altres animals, com són l’orientació,
la percepció, l’atenció o la memòria.

• Funcions cognitives superiors: es tracta d’aquelles funcions pròpiament
humanes com el pensament i el llenguatge.

1.1.1 La memòria

Som les experiències que hem viscut, som allò que hem après; per tant, som el
que recordem. La memòria és l’element essencial de la nostra identitat, el que
ens permet dotar de sentit tot allò que ens envolta, l’eina que ens permet aprendre,
saber qui som i què sabem fer.

Podem distingir tres etapes ben diferenciades en el procés cognitiu de la memòria:

• Codificació: es tracta de la transformació de la informació que prové de
l’exterior a través dels nostres sentits; la informació passa a ser un codi
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d’emmagatzematge que ens permet resguardar-la. Aquest codi pot ser
verbal (paraules, números o lletres) o visual, mitjançant imatges.

• Emmagatzematge: una vegada codificada la informació hem de ser capa-
ços de retenir-la. La informació s’elabora per poder conservar-se, sigui de
manera temporal o permanent, per ser utilitzada posteriorment.

• Recuperació: és el procés que ens permet l’evocació de la informació, sigui
de manera verbal o en forma de procediment. En recuperar o recordar
la informació som capaços de localitzar-la i actualitzar-la en la nostra
memòria.

La memòria és el procés mitjançant el qual podem codificar, emmagatzemar
i recuperar una informació o un succés concret.

La memòria és un procés molt complex en què hi intervenen una sèrie de processos
neuronals interconnectats; per tant, no és una unitat, sinó que posseeix unes
funcions diferenciades; així, podem parlar de la seva estructura i funcionament.
Seguint el model de multiemmagatzematge d’Atkinson i Shifrin (1968), podem
dividir la memòria en tres “magatzems” amb característiques ben diferenciades:

El personatge de Sheldon Cooper
(’The Big Bang Theory’, 2007-2018)

presumeix de comptar amb memòria
eidètica en recordar qualsevol

esdeveniment del passat. Aquesta
raresa en la memòria declarativa rep

el nom de ’memòria autobiogràfica
altament superior’ (HSAM).

• Memòria sensorial: fa referència al record immediat rere la presentació
d’un estímul. És una memòria que no tenim sota el nostre control, funciona
de manera espontània i automàtica. La seva duració és molt curta (uns
250 mil·lisegons) i la seva informació pot desaparèixer o ser transferida al
següent nivell (memòria de curt termini).

• Memòria de curt termini: és un sistema intermedi en què la informació
es reté al voltant de 20 segons. La informació es codifica de manera
ràpida, aquesta s’analitza, s’interpreta i s’organitza per al seu posterior
emmagatzematge o bé es descarta.

• Memòria de llarg termini: es tracta de la gran “base de dades”; la
informació es pot mantenir durant llargs períodes (hores, dies o anys), i
la seva capacitat d’emmagatzematge és il·limitada.

Alhora, podem dividir la memòria de llarg termini en dos grans sistemes:

• Memòria procedimental: és un tipus memòria que utilitzem de manera
automàtica. Dins aquest tipus de memòria hi podem trobar:

– La memòria implícita (no requereix una recuperació intencional)

– Les habilitats motores

– El condicionament

• Memòria declarativa: són aquells coneixements generals que tenim, les
nostres experiències, i poden ser expressats amb paraules sense dificultat.
Aquesta memòria també es divideix en dos grups més:



Promoció de l’autonomia personal 11 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives

– Memòria episòdica: aquesta memòria està subjecta a paràmetres
espaciotemporals. Emmagatzema les nostres experiències personals;
per exemple, que vam fer el cap de setmana passat.

– Memòria semàntica: fa referència al nostre coneixement dels objec-
tes que conformen el món; per exemple, si veiem una moneda, sabem
la seva utilitat sense la necessitat de recórrer a un record personal.

Alteracions de la memòria

Si bé som el que recordem, també som el que oblidem. L’oblit és una funció
fisiològica normal. No obstant això, existeixen greus alteracions de la memòria
que suposen una dificultat per a la codificació i el registre de nova informació, així
com per recordar esdeveniments passats.

Les amnèsies són alteracions de la memòria que es caracteritzen pel
deteriorament de la capacitat per aprendre noves informacions o bé per la
incapacitat de recordar informació apresa.

Podem dividir les alteracions amnèsiques tenint en compte el període temporal
afectat:

• Amnèsia anterògrada: fa referència a la incapacitat per adquirir nova
informació, encara que els records del passat queden força preservats.
Aquesta afectació també impedeix el record de successos immediats.

• Amnèsia retrògrada: és la pèrdua de la memòria dels fets antics que
la persona coneixia prèviament a la lesió o malaltia i dels quals tenim
constància per familiars, fotografies o documents. Aquest oblit habitua a
seguir un ordre temporal, afectant primer els esdeveniments més propers
a la malaltia o lesió; per tant, els primers dies anteriors seran els més
afectats i aquells records antics com, per exemple, la infància, quedaran
millor preservats.

• Amnèsia global transitòria (AGT): es tracta d’un període temporal, que
habitualment oscil·la entre unes hores i alguns dies, en què es produeix una
amnèsia anterògrada greu i retrògrada de caràcter breu en què la persona
no pot retenir nova informació. La consciència i les funcions cognitives
queden preservades durant aquest interval. Es produeixen moltes vegades
en accidents de caràcter cerebral vascular.

A continuació exposarem un fragment del llibre L’home que va confondre la
seva dona amb un barret, sobre el cas titulat “El mariner perdut”. Es tracta de la
història real d’un pacient, tractat pel neuròleg Oliver Sacks, que patia la síndrome
de Korsakov, una malaltia que pot afectar severament la memòria i produir tant
amnèsia anterògrada com a retrògrada.

De cop i volta em va assaltar una sospita improbable.
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- Quin any és, senyor G.? –vaig preguntar-li, dissimulant la meva perplexitat amb una actitud
despreocupada.

- Quin any vol que sigui? El quaranta-cinc –i va continuar-. Hem guanyat la guerra,
Roosevelt és mort i ara mana Truman.

Ens espera un gran futur.

- I vostè, Jimmie, quants anys té?

Va semblar com insegur, va dubtar un moment... com si estigués fent càlculs.

- Doncs.. en dec tenir dinou. En faré vint.

Davant d’aquell home de cabells grisos vaig tenir un impuls que encara no m’he perdonat;
era –o hauria estat- el súmmum de la crueltat si Jimmie hagués tingut la més mínima
possibilitat de recordar-ho.

- Miri’s -li vaig dir, posant-li un mirall al davant-. És un noi de dinou anys el que veu al mirall?

De sobte va empal·lidir, i es va aferrar als costats de la cadira.

- Déu meu... –va murmurar-. Déu meu, què passa? Què m’ha passat? És un malson o
què? Estic boig? És una broma?

Oliver Sacks (1985). L’home que va confondre la seva dona amb un barret.

1.1.2 La percepció

Tot el que podem percebre, del que ens rodeja, ho fem a través dels sentits.
L’olfacte, el gust, la vista, l’oïda o el tacte ens apropen el món i ens permeten
interactuar amb ell. D’altra banda, tenim també un sentit que capta la informació
de dins de l’interior del nostre cos; es tracta d’un sentit cinestèsic que ens permet
percebre els nostres òrgans, els músculs, les articulacions...

D’aquesta manera, abans de dotar de significació allò que percebem, necessitem
captar la informació amb els nostres sentits transformant l’energia física (de
l’ambient) en energia elèctrica, així el nostre sistema nerviós pot transferir la
informació codificada al nostre cervell; és el que coneixem com a transducció.
Una vegada al cervell, aquesta s’interpreta i s’elabora (vegeu la figura 1.1).

Figura 1.1. Esquema de la transmissió de l’impuls nerviós des dels
receptors fins al cervell

Entenem per percepció la forma com s’interpreta i s’elabora la informació
del nostre entorn captada a través dels nostres sentits.
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Tot i que aquest procés es produeix en tots els nostres sentits, hem d’entendre
que la interpretació, l’elaboració i l’emmagatzematge d’aquesta energia és un
procés extremament complex i del qual encara no posseïm totes les “peces”.
Tanmateix, a poc a poc, la neurociència ens està ajudant a comprendre moltes
“peces” d’aquest trencaclosques. El següent fragment literari, conegut com “La
magdalena de Proust”, us ajudarà a reflexionar sobre la manera com els nostres
sentits reinterpreten el món:

I de cop i volta el record m’ha aparegut. Aquest gust era el del bocinet de magdalena que el
diumenge de matí a Combray (perquè tal dia com aquell no sortia abans de l’hora d’anar a
missa), quan anava a dir-li bon dia a la seva habitació, la tia Léonie m’oferia després d’haver-
lo sucat en la seva infusió de te o de til·la. La vista de la magdalena no m’havia recordat res
abans d’haver-la tastada; potser perquè, havent-ne vist sovint després, sense menjar-ne,
sobre els taulells dels pastissers, la seva imatge havia abandonat aquests dies de Combray
per lligar-se amb altres de més recents; potser perquè, d’aquests records abandonats tant
de temps defora de la memòria, no em sobrevivia res, tot s’havia disgregat; les formes -i
també aquella de la copinyeta de pastisseria, tan grassament sensual sota els seus plecs
severs i devots- s’havien abolides, o endormissades, havien perdut la força d’expansió que
els hauria permès d’assolir la consciència. Però quan, d’un vell passat, no en sobreviu res,
després de la mort dels éssers, després de la destrucció de les coses, soles, més fràgils,
però més vivaces, més immaterials, més persistents, més fidels, l’olor i el sabor queden
encara molt de temps, com ànimes, que han de recordar, esperar, expectar, sobre la ruïna
de tota la resta, portar sense desmai, amb la seva goteta quasi impalpable, l’edifici immens
del record.

Proust, M. (1913). A la recerca del temps perdut.

Rachel Herz (vegeu: Lehrer, 2010) va demostrar en una investigació que els
nostres sentits de l’olfacte i el gust són els més útils a l’hora de recuperar un record
molt antic. Això és perquè l’olfacte i el gust són els únics sentits que enllacen
directament amb l’hipocamp, que és la zona cerebral encarregada de la nostra
memòria a llarg termini. Per contra, els altres sentits passen primerament pel
tàlem, encarregat del llenguatge i entrada a la consciència.

D’aquesta manera, podem entendre com sentim que una olor o un sabor ens és
conegut; moltes vegades ens evoca un record molt llunyà, d’altres som incapaços
de recuperar quins van ser el lloc i el temps en què vam conèixer la sensació
reviscuda (memòria episòdica).

Alteracions en la percepció

Podem agrupar les alteracions de percepció en dos grans grups: aquelles que
fan referència a l’espai (visuoespacial) i les que estan relacionades amb el
coneixement dels objectes (visuoperceptives):

• Dificultats visuoespacials: es tracta de les dificultats per a la localitza-
ció d’un objecte. A vegades la persona no pot atendre el camp visual
d’un determinat costat (gairebé sempre l’esquerre); és el que entenem
per heminegligència. D’altres vegades les persones tenen dificultats per
percebre visualment la profunditat, fet que pot interferir en situacions molt
quotidianes, com baixar unes escales, caminar per un passadís...

• Dificultats visuoperceptives: es relacionen amb la dificultat per reconèixer
o identificar informacions que provenen de la vista; és el que denominem
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agnòsia. En aquest apartat podem anomenar la dificultat per reconèixer
cares conegudes (prosopagnòsia), dificultats per reconèixer objectes o
formes geomètriques i diversos problemes per al reconeixement de colors,
ja sigui per anomenar-los, percebre’ls de manera confusa o fins i tot deixar
de percebre els colors.

1.1.3 L’atenció

Moltes vegades observem persones que tenen una gran capacitat per enregistrar
dades i pensem que és a causa d’una gran capacitat de memòria; no obstant això,
no resulta tan evident que l’atenció és un dels processos cognitius més importants
que es duen a lloc en el cervell humà.

Quan els mecanismes atencionals es veuen compromesos per lesions en el sistema
nerviós o per disfuncions causades per un trastorn mental, altres funcions cogniti-
ves com la memòria, la percepció o el llenguatge es veuen afectades. L’atenció
esdevé un requisit fonamental per desenvolupar les activitats de la nostra vida
diària.

A l’hora de definir i profunditzar en l’estudi de l’atenció, comprendrem que és
un constructe complex, ja que és molt difícil delimitar el seu camp d’acció
perquè contínuament interactua amb altres funcions cognitives com la memòria,
la percepció o el llenguatge.

Podríem definir l’atenció com la funció cognitiva que ens permet aconseguir
un grau d’activació que permet processar i seleccionar correctament la
informació.

Alteracions de l’atenció

Tot i que existeixen molts models cognitius que expliquen el procés atencional,
ens resultarà més interessant (ateses les nostres funcions professionals) focalitzar-
nos en el coneixement que tenim d’aquests processos a través dels dèficits que han
estat observats directament a través de les disfuncions ocasionades per diferents
patologies.

El model de Sohlberg i Mateer (Sohlberg i Mateer, 1989) ens servirà com a
referent teòric a l’hora de comprendre i dissenyar materials per ajudar les persones
a les quals, durant la seva avaluació, els detectem un dèficit en un element
atencional concret. Aquest model consta de sis components i funciona de manera
jeràrquica, és a dir, per aconseguir dominar un nivell determinat resulta essencial
dominar l’anterior.

Segons el model clínic de l’atenció de Sohlberg i Mateer, distingim entre:
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1. Atenció arousal: capacitat d’estar despert i de mantenir un estat d’activació
i un nivell d’alerta. Implica la capacitat de seguir estímuls o ordres. Es tracta
de l’activitat general de l’organisme.

2. Atenció focalitzada: es tracta de l’habilitat per dirigir l’atenció a un estímul
concret, sense valorar el temps de fixació en l’estímul.

3. Atenció sostinguda: és la capacitat de mantenir una resposta de forma
consistent en un període de temps prolongat. Se subdivideix en dos
subcomponents:

• Vigilància i concentració: parlem de vigilància quan fem referència
a tasques de detecció, i de concentració quan fem referència a altres
tasques cognitives.

• Control mental o memòria operativa: quan fem referència a tasques
de manteniment i manipulació d’informació de forma activa.

4. Atenció selectiva: és la capacitat de la persona per seleccionar un estímul
en presència de distraccions, així com discriminar la informació rellevant
d’aquella que no ho és.

5. Atenció alternant: és la capacitat de canviar el focus d’atenció entre
diferents tasques que impliquen aspectes cognitius ben diferenciats. La
persona controla la informació processada en cada moment. Les persones
amb problemes en aquest nivell no poden canviar de tasca de manera fluida.

6. Atenció dividida: es refereix a la capacitat del nostre cervell per atendre
diferents estímuls, tasques o activitats al mateix temps. Aquest tipus d’aten-
ció ens permet executar dues tasques a la vegada processant la informació
de manera eficient (automatitzant una de les dues).

Exemple de dèficits comuns, segons el model de Sohlberg i Mateer

Una vegada exposat el model, mostrarem alguns dels dèficits més comuns en persones
que han desenvolupat patologies relacionades amb aquests processos atencionals:

1. Atenció arousal : hi pot haver un ampli ventall de senyals, des del coma (el més greu) fins
a una resposta normal de vigília (que no podem considerar com a patològica). De manera
intermèdia, hi trobàrem estats de somnolència, desorientació, baixa resposta als estímuls...

2. Atenció focalitzada: la persona pot ignorar els estímuls que es presenten en el seu camp
visual, espacial o corporal. També és habitual que només respongui als estímuls que es
presenten en un costat determinat del seu cos o visió; aquest trastorn es coneix com a
heminegligència.

3. Atenció sostinguda: la persona mostra una gran dificultat per mantenir l’atenció durant un
període de temps llarg. Es fatiga amb facilitat, necessita períodes de descans i, en general,
el seu rendiment en les tasques és pobre.

4. Atenció alternant: La persona mostra certa rigidesa cognitiva (es mostra molt immers
en els seus pensaments) i habitua a presentar problemes per deixar de fer una
determinada tasca, fer-ne una altra i reprendre la primera.

5. Atenció selectiva: es tracta de persones que tenen problemes amb les distraccions. Moltes
vegades no poden acabar una tasca perquè no poden inhibir aquella informació que no és
rellevant i canvien constantment el seu focus d’atenció.

6. Atenció dividida: la persona no pot executar dues tasques alhora; per exemple, pintar un
moble i parlar amb una altra persona.
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1.1.4 El llenguatge

El llenguatge és un codi (oral i escrit) que ens permet relacionar-nos amb altres
persones que pertanyen a la nostra comunitat lingüística. Per altra banda, a més de
la seva funció essencial en la comunicació i la socialització, també esdevé l’eina
central que ens permet estructurar el nostre pensament; Jacques Lacan (1901-
1981), un dels estudiosos en psiquiatria més importants del segle XX, pensava
que el nostre inconscient està estructurat com un llenguatge.

Per tant, el llenguatge és una funció cognitiva superior que ens permet comunicar-
nos i alhora enllaçar el que és exterior a nosaltres i actuar com a element integrador
de la resta de funcions cognitives. Els processos que intervenen en les principals
funcions del llenguatge són la comprensió oral, l’expressió oral, la lectura i
l’escriptura.

Podem definir el llenguatge com un sistema de codis que ens permet la
comunicació amb altres persones de la nostra comunitat lingüística, designar
els objectes del món i la relació que tenim nosaltres mateixos amb ells.

Alteracions en el llenguatge

La principal disfunció en el llenguatge, tant de manera parlada com escrita, és
l’afàsia, que és produïda normalment per un dany cerebral. Per a la comprensió
dels components lingüístics i la descripció de les afàsies utilitzarem el model
cognitiu que ha estat el més útil per a la neurorehabilitació. Seguint Muñoz (i
altres, 2008) assenyalem els punts més importants:

• Sordesa verbal: és l’alteració de la capacitat en la comprensió de la parla
encara que la persona pot distingir veus familiars, és a dir, existeix una
alteració de la percepció de la parla encara que la percepció del so està
preservada.

• Sordesa en forma de paraules: incapacitat de distingir entre paraules i
pseudoparaules (paraules inventades sense significat). D’aquesta manera,
sabem que l’alteració és la comprensió de la paraula, ja que la persona pot
pronunciar tant les pseudoparaules com les paraules sense gaire dificultat.

• Afàsia semàntica: alteració de la comprensió de paraules (en l’àmbit oral
i escrit).

• Anòmia: dificultat per a la recuperació de la forma fonològica de les
paraules, encara que es conegui el significat i funció d’aquestes. La persona
elabora un discurs entretallat per la falta d’algunes paraules, per exemple,
“si, si, aquesta cosa serveix per... per... agafar i...” i la persona assenyala
unes tisores.
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• Dislèxia superficial: la persona té alterada la capacitat lectora i presenta
dificultats en la pronunciació de certes paraules i la velocitat lectora.

• Dislèxia fonològica: és una alteració de la capacitat lectora que es caracte-
ritza per la dificultat de llegir paraules poc familiars.

Les afàsies són alteracions en el llenguatge produïdes per un dany cerebral
una vegada el llenguatge ja havia estat adquirit.

1.1.5 Les funcions executives

Les funcions executives fan referència a les capacitats cognitives de la persona
que estan implicades en la resolució de noves situacions: objectius, planificació
d’estratègies, execució de plans i reconeixement de si quelcom s’ha aconseguit o
no. Per tant, les funcions executives són funcions cognitives d’alt nivell, ja que
s’emmarquen dins del pensament.

Les funcions executives són els processos mentals que fem servir per
associar idees, moviments i accions simples pensades per executar situacions
complexes de manera eficient.

Les persones que pateixen dèficits en les funcions executives troben una gran
dificultat per adaptar-se a situacions noves i, fins i tot, aquests dèficits poden com-
portar una gran dificultat per a la realització de tasques quotidianes. Les persones
amb dèficit en les funcions cognitives mostren incapacitat per a l’abstracció i per
anticipar les conseqüències del seu comportament.

Seguint Baddeley i Wilson (1988), podem enumerar alguns elements relacionats
amb l’afectació de les funcions executives:

• Dificultat per centrar-se en una tasca i finalitzar-la sense un control extern.

• Presència d’un comportament rígid i perseverant, en algunes ocasions la
conducta és estereotipada.

• Dificultats per a l’establiment de nous repertoris conductuals units a una
manca de capacitat per utilitzar estratègies eficients.

• Limitacions en la productivitat i creativitat, falta de flexibilitat cognitiva.
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1.2 Principals problemes neuropsicològics

Si bé s’hi podrien incloure multitud de patologies relacionades amb alteraci-
ons neuropsicològiques, susceptibles de ser tractades mitjançant la rehabilitació
neuropsicològica (com per exemple les persones que neixen amb limitacions
fisiològiques per desenvolupar plenament les seves funcions cognitives, o bé les
persones que pateixen trastorns mentals com l’esquizofrènia), ens centrarem en
aquelles que tenen major incidència en la població i en què la pràctica de la
rehabilitació neuropsicològica i l’estimulació cognitiva s’ha desenvolupat més
extensament i ha demostrat una major efectivitat.

1.2.1 Envelliment normal

L’envelliment és un procés natural i inevitable del nostre cicle biològic. L’enve-
lliment progressiu de la població a causa de l’increment excepcional de l’esperan-
ça de vida és un fet rellevant en l’estructura social, ja que suposa un impacte a tots
els nivells.

Tot i que les persones viuen més anys i en millor estat de salut, l’envelliment
normal comporta la pèrdua en certes àrees cognitives com els processos d’atenció,
la memòria a curt termini, la velocitat del processament de la informació i el
raonament abstracte. No obstant això, hi ha certes capacitats cognitives que
semblen tenir força resistència al pas del temps i queden raonablement ben
conservades, com la memòria autobiogràfica.

Sabem que l’entrenament mental reactiva àrees cerebrals inusuals fomentant la
plasticitat neuronal o la neuroplasticitat de les persones grans. Podem afirmar
científicament que els programes d’estimulació en capacitats cognitives tenen la
capacitat de millorar substancialment en les facultats cognitives de les persones
grans.

1.2.2 Envelliment patològic: les demències

L’augment de l’expectativa de vida i el creixement de la longevitat comporta un
deteriorament cognitiu associat a l’edat. Per altra banda, també fa que cada vegada
s’incrementin més els casos de demència, que considerem com un envelliment
patològic.

La demència és un deteriorament cognitiu, adquirit i persistent, caracteritzat
per una pèrdua gradual de diferents capacitats cognitives (memòria, pensament
abstracte, pèrdua de control, problemes motors, llenguatge...) que infereix forta-
ment en l’autonomia de la persona, impedint la realització de les seves activitats
quotidianes.
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La demència és un trastorn orgànic cerebral que afecta principalment les
persones grans, i els dos tipus més freqüents són la demència vascular i
l’Alzheimer.

Utilitzant el model d’Spinnler (Muñoz i Tirapu, 2008), podem dividir les demèn-
cies en tres seccions:

• Alteracions de la memòria: es veuen afectats gairebé tots els tipus de
memòria (memòria de treball, memòria a llarg termini, memòria a curt
termini).

• Alteracions en les funcions instrumentals: en aquesta secció dividirem
els dèficits en relació amb l’hemisferi cerebral. D’aquesta manera:

– A l’hemisferi dominant hi trobaríem dèficits en la comunicació oral i
escrita, dèficit en el processament numèric i el càlcul o la incapacitat
de realitzar tasques físiques conegudes tot i tenir la capacitat física i
el desig de realitzar-les (apràxia).

– A l’hemisferi no dominant trobaríem dèficits en el processament
espacial (desorientació, alteracions en la percepció, incapacitat per
reconèixer cares familiars o limitacions per a la creació d’imatges
mentals).

– També hi trobarem alteracions en què s’associen els dos hemisferis,
com podrien ser problemes en l’ordenació categorial d’objectes o
dificultat per vestir-se (apràxia del vestir).

• Alteracions de les funcions de “control”: hi trobarem principalment
dèficits en l’atenció sostinguda i dividida, en planificació i coordinació,
dèficit en solució de problemes, problemes en l’estat d’ànim o alteracions
en la parla.

Les demències es caracteritzen per un deteriorament en el comportament i les
funcions cognitives de les persones. Seguint Mayant Santos i Fernández Prieto
(2008), podem anomenar quatre aspectes bàsics en la simptomatologia de la
demència:

• Símptomes neurocognitius:

– Alteracions en la memòria a l’hora d’emmagatzemar la informació a
curt termini i a llarg termini (memòria anterògrada).

– Alteracions en la memòria a l’hora de recuperar informació emmagat-
zemada a llarg termini (memòria retrògrada).

– Desorientació sobre el lloc (espai) i el temps en el qual es troba.

– Deficiències en la producció i comprensió del llenguatge (afàsia).

– Incapacitat per dur a terme una tasca encara que la persona l’entengui
i la vulgui realitzar (apràxia).

– Incapacitat per processar les informacions provinents dels sentits
(especialment de la vista).
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– Dificultats o incapacitat per realitzar moviments (praxi).

– Dificultats en les funcions executives.

• Símptomes funcionals: pèrdua progressiva de l’autonomia personal en la
seva vida diària.

• Símptomes neuropsiquiàtrics: alteracions mentals que poden anar des de
l’agitació o la irritabilitat fins als deliris i les al·lucinacions.

• Alteracions afectives: ansietat, depressió i apatia.

Tot i que les persones no presenten el mateix grau de deteriorament cognitiu,
existeix certa progressió simptomàtica de la demència. Seguint Garcia, Nerelda i
Peraldo (1993), podem dividir l’evolució de la demència en quatre estadis:

• Estadi 1. Es produeix en les fases inicials. La persona experimenta alteraci-
ons de la memòria lleus: tindrà dificultats per anomenar o es confondrà amb
el nom de les persones o objectes, la seva capacitat d’atenció disminuirà,
observarem certa pèrdua d’interès per allò que l’envolta i passarà per alt
certes normes bàsiques de convivència social.

• Estadi 2. És una fase encara lleu, però s’hi produeix un augment del
deteriorament cognitiu. La persona pateix importants llacunes de memòria
i el seu entorn familiar comença a alarmar-se. Si bé els records antics
encara es preserven, la persona es desorienta en el temps i té molts dubtes a
l’hora de donar una resposta verbal. Oblida dates significatives (aniversaris,
celebracions, festivitats...), amb freqüència canvia de lloc els objectes
personals i ho atribueix al fet que ha estat robat o algú ho ha canviat de
lloc.

• Estadi 3. Quan la persona arriba a aquest estadi, la personalitat es
desintegra. No sap molt bé el lloc on es troba ni tampoc l’edat que té o
l’any en què està vivint, i li resulta impossible tenir una conversa coherent.
A vegades podrà dir quelcom amb coherència, però ràpidament ho oblidarà.
Té dificultats per saber quina funció té cada objecte; per exemple, pot arribar
a pentinar-se amb un raspall de dents (apràxia). La persona habitua a
passejar sense cap finalitat concreta.

• Estadi 4. Es tracta de la fase terminal de la malaltia. El deteriorament
cognitiu i físic es fan molt evidents. Camina sense gaire coordinació (atàxia)
o finalment és incapaç de poder caminar. La capacitat de comunicar-se està
totalment perduda. No reconeix els seus amics i familiars. És molt habitual
la pèrdua del control d’esfínters. La persona ha de ser totalment atesa
pel que fa a la seva higiene personal i nutrició, ja que habitua a presentar
dificultats en la deglució. Perd pes ràpidament i les infeccions apareixen de
manera freqüent. La seva mort arriba amb molta freqüència per aquestes
infeccions.
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1.2.3 Esclerosi múltiple

Aquesta malaltia és la causa més freqüent d’incapacitat neurològica en adults
joves. Es caracteritza per lesions inflamatòries localitzades a la substància blanca
(encara que un 5% de les lesions inflamatòries es localitzen a la substància grisa).

En la imatge podem observar
múltiples lesions cerebrals produïdes
per l’esclerosi.

L’evolució de la patologia pot ser molt diversa; existeixen quadres benignes,
evolucions cròniques on apareixen brots i remissions o, finalment, evolucions
cròniques que condueixen a la paràlisi completa.

La simptomatologia física de l’esclerosi múltiple és variada, i depèn de la
localització de les lesions. Entre els símptomes més habituals hi trobem debilitat
a les extremitats, inflamació dels nervis oculars, sensacions de formigueig a certes
parts del cos (parestèsia), visió doble, vertigen...

Si bé apareixen molts trastorns emocionals amb la patologia, no podem assegurar
que siguin una conseqüència directa dels danys cerebrals o si són causats per
l’impacte del coneixement de la malaltia i la modificació del projecte de vida de
la persona.

Tot i això, és habitual trobar alteracions en les funcions cognitives com en
l’atenció sostinguda, la fluïdesa verbal, les funcions visuoespacials, el raonament
abstracte o la resolució de problemes. Pel que fa a la memòria, s’observen
habitualment dificultats en la memòria a llarg termini, concretament en el moment
d’evocar el record i no tant en les fases de codificació o emmagatzematge.

1.2.4 Traumatismes cranioencefàlics (TCE)

Es tracta d’un dany cerebral provocat per una lesió primària, per contusió o
impacte, que pot produir una lesió secundària durant les hores o els dies posteriors
a l’impacte inicial en forma d’una hemorràgia, un edema o per l’augment de la
pressió cranial. Aquest tipus de lesió pot produir importants disfuncionalitats
cognitives i físiques.

Una de les causes més freqüents de dany cerebral és d’origen traumàtic i
s’anomena traumatisme cranioencefàlic (TCE).

Als països desenvolupats, el volum de traumatismes cranioencefàlics s’ha in-
crementat exponencialment; es calcula que el 75% d’aquests traumatismes són
causats per accidents de tràfic.

És molt difícil establir un patró general dels dèficits que presenten els pacients que
han patit un TCE. És comú que la persona presenti dèficits en diverses funcions
cognitives i també canvis conductuals. Podem trobar algunes de les afectacions
següents:
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• Atenció: s’acostumen a trobar dèficits en l’atenció selectiva, sostinguda
i focalitzada. La persona troba dificultats per poder concentrar-se durant
períodes llargs de temps. La velocitat de processament de la informació sol
estar afectada.

• Memòria: la memòria habitua a ser la funció cognitiva més afectada. La
persona té dificultats per als nous aprenentatges (memòria declarativa i
procedimental), encara que se sol preservar la memòria a llarg termini.

• Funcions executives: qualsevol dels components de les funcions executives
pot estar afectat. Això comporta moltes vegades grans incapacitats per dur
a terme la seva vida diària. Tasques com la planificació, trobar solucions a
problemes o el raonament abstracte es porten a terme amb gran dificultat.

• Llenguatge: les afàsies no són freqüents, però sí que trobem dificultats en la
pronunciació, l’entonació i la fluïdesa verbal, fet que dificulta les converses
amb altres persones.

• Conducta: apareix irritabilitat, apatia i falta d’interès pel món que els en-
volta. Problemes d’impulsivitat, desinhibició i eufòria també són freqüents.
Algunes vegades la persona actua de manera infantil o no sembla tenir
consciència de la malaltia.

1.2.5 Accidents cerebrovasculars

El terme fa referència a aquelles persones que de manera sobtada mostren una
disminució de consciència acompanyada d’una paràlisi local o d’un hemicòs
sencer (mig cos). Aquest tipus de patologies es produeixen principalment per
una falta de sang a una artèria cerebral (origen isquèmic) o a accidents relacionats
amb hemorràgies que provoquen una lesió en les estructures cerebrals.

Els accidents cerebrovasculars isquèmics estan lligats a diversos factors
com l’edat, la hipertensió, la diabetis, alteracions dels nivells de colesterol
o triglicèrids, malalties coronàries, el tabac o l’alcohol. Mentrestant, els
accidents cerebrovasculars relacionats amb hemorràgies estan relacionats
directament amb la hipertensió, i la seva causa més habitual és la ruptura
d’un aneurisma.

Les persones que pateixen un accident cerebrovascular solen experimentar im-
mediatament un deteriorament de les seves funcions superiors. A més a més
d’aquesta pèrdua immediata, augmenten les possibilitats de sofrir conseqüències
tals com patir altres dèficits cognitius després del primer any de l’accident,
sobretot pel que fa a les funcions executives.

Les conseqüències d’un accident cerebrovascular estan molt relacionades amb la
localització de la lesió i la seva grandària; d’aquesta manera:
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• Si la persona pateix l’accident a l’hemisferi dret, en moltes ocasions es
produeix una paràlisi del costat esquerre (hemiplegia esquerra). Pel que fa
a la cognició, en moltes ocasions apareixen problemes en la percepció de
l’espai i dels objectes que se situen al costat esquerre del seu camp de visió.

• Si la lesió se situa a l’hemisferi esquerre és habitual que la paràlisi es trobi
al costat dret (hemiplegia dreta), i es presentaran alteracions en el llenguatge
(afàsies).

Nombrosos estudis científics han demostrat que el tractament immediat de l’esti-
mulació i la neurorehabilitació potencia les possibilitats funcionals de la persona
a llarg termini.

1.3 Avaluació neuropsicològica

Com a contrapunt complementari a l’estudi del deteriorament cognitiu, sigui per
causa de l’envelliment normal o de les principals malalties o traumatismes que hi
estan implicats, és important conèixer alguns dels instruments més importants per
avaluar la competència cognitiva de les persones. Ens referim tant a l’entrevista
personal i l’observació directa com a les diverses escales d’avaluació.

1.3.1 L’entrevista personal i observació directa

L’entrevista amb la persona esdevé l’eina d’avaluació més important. Gràcies a
l’entrevista obtindrem informació sobre les diferents característiques i variables
de l’usuari que ens resultaran essencials per a l’avaluació de les proves posteriors:
edat, situació familiar, historial i grau de consciència de la malaltia, quina medica-
ció està prenent, nivell educatiu... També ens servirà per observar directament el
grau de funcionament i discapacitat de la persona, prenent nota dels dèficits que
trobem en àrees com el llenguatge.

És molt important conèixer les conseqüències socials i familiars que comporten la
malaltia en l’actualitat, així com saber quines persones se’n cuiden, per saber quin
grau de disponibilitat té la família per atendre-la. Depenent del grau de demència
que presenti la persona, moltes vegades haurem de fer l’entrevista de manera
conjunta amb un familiar o cuidador. D’aquesta manera, quan l’entrevistat
presentí confusió, podrem obtenir la informació d’una segona font fiable, alhora
que també podrem avaluar les seves interaccions amb persones properes.

A continuació proposem un guió, adaptat de Mayán Santos i Fernández Prieto
(2008), per a la realització d’una entrevista:

Preguntes relatives a la situació de la persona amb la malaltia:

• Quin és el motiu de la consulta?
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• Com i quan van començar els problemes?

• Quins són els principals problemes que actualment presenta?

• Com han repercutit aquests problemes en la seva feina, família, aficions...?

• Quines són les activitats que més li costa realitzar?

Preguntes específiques per a la valoració de dèficits de memòria:

• Pensa/es queixa del fet que ha perdut memòria?

• Pensa/es queixa de no saber on són els seus objectes? Perd els objectes amb
facilitat?

• Pensa/es queixa de no recordar el nom d’amics i familiars?

• Utilitza una llibreta d’anotacions per recordar-se de les coses?

• Repeteix constantment les mateixes preguntes?

• Està molt preocupat per la seva pèrdua de memòria?

• El seu entorn familiar o laboral s’adona de la seva pèrdua de memòria?

Preguntes específiques per al funcionament del llenguatge:

• La persona articula i parla normalment?

• La persona fa servir paraules errònies (parafàsies)?

• A la persona li costa molt trobar les paraules adequades?

• La persona llegeix de manera fluida, entén i gaudeix de la lectura?

• Ha perdut la capacitat de recordar un relat escrit o escoltat?

Preguntes relacionades amb altres símptomes habituals de la demència:

• La persona és capaç de comptar monedes o entendre les factures?

• Realitza correctament totes les tasques relatives a la seva higiene personal?

• Recorda alguns números de telèfon, dates festives o esdeveniments impor-
tants?

• Es desorienta sobre on es troba o quin dia, mes o any està?

• Confon els seus familiars o amics amb altres persones?

• S’observen canvis importants en la seva conducta?

• Sol tenir ganes de plorar o se sent trist/deprimit?

• Té pensaments negatius sobre la seva situació o sobre el que li espera en un
futur?
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• Ha perdut la il·lusió per fer qualsevol cosa o per estar amb persones
properes?

• Ha perdut pes?

• Ha tingut alteracions en la qualitat, la duració o els cicles de la son?

• Pensa que varia el seu estat d’humor durant el transcurs del dia?

1.3.2 Escales d’avaluació

Les diferents malalties, accidents cerebrovasculars o traumatismes que donen a
lloc a dèficits cognitius requereixen l’avaluació de multitud d’aspectes de cada
persona. Si bé resulta essencial quantificar el dèficit en les diferents àrees
cognitives (memòria, atenció, percepció i funcions executives), també hem de
valorar moltes vegades l’estat emocional de la persona, que és molt possible que
quedi afectat, sigui per la mateixa malaltia o per les conseqüències d’aquesta.

Per aquests motius, la bateria de proves és variable, depenent de la gravetat del
dany cerebral que detectem en l’entrevista i la malaltia, l’accident o el trauma
que hagi patit la persona. També resulta molt important a l’hora de portar a terme
una estimulació cognitiva que, encara que no hàgim realitzat nosaltres mateixos les
escales d’avaluació, comprenem com va ser valorat el traumatisme o dany cerebral
en el seu dia pels serveis mèdics, ja que és un indicador que esdevé clau pronòstic
de la patologia.

A continuació comentarem algunes de les proves més comunes per a l’avaluació
cognitiva del dany cerebral:

• Escala d’intel·ligència per a adults de Weshcler (WAIS-III). Es tracta del
conegut test que puntua el coeficient intel·lectual (CI), un test psicomètric
que es basa en quatre àrees: comprensió verbal, raonament perceptiu,
memòria de treball i velocitat de processament. Hem de tenir en compte
que és un test força exigent i només l’han realitzat persones amb un dany
cerebral lleu o en un procés de deteriorament cognitiu molt inicial.

• WMS-IV. És una bateria dissenyada per avaluar la memòria de forma
global. Posseeix l’avantatge d’oferir-nos dues bateries diferents, una per
a adults (de 16 a 69 anys) i una altra per a persones grans (entre 65-89
anys). Aquest test ens proporciona una anàlisi detallada dels aspectes més
importants de la memòria per a persones que pateixen l’envelliment normal,
dany cerebral o qualsevol altre trastorn neurològic.

• Índex o escala de Barthel. Es tracta d’un instrument que permet mesurar
la capacitat funcional d’una persona a la seva vida diària (menjar, traslladar-
se entre el llit i la taula, higiene personal...). Mitjançant aquesta escala
podrem avaluar el nivell de dependència de la persona que ha patit l’accident
cerebrovascular, per una demència i, fins i tot, per l’envelliment normal.
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• Test de la torre de Londres (TL). També anomenat test de la torre de
Hanoi, és una prova neuropsicològica per avaluar la capacitat de planificació
(funcions executives). Si bé existeix una prova clàssica, se n’han desenvolu-
pat múltiples versions. El test s’efectua durant 15 minuts i consisteix en un
joc amb tres boles de diferents colors que s’introdueixen en unes barres de
ferro on la persona ha de reproduir la seqüència (de dos a cinc moviments)
que realitza la persona que realitza el test al pacient.

• Inventari de la depressió de Beck. Es tracta de l’instrument més utilitzat
per a l’avaluació de la depressió. Consta de 21 preguntes de resposta múl-
tiple (quatre respostes diferents per pregunta) on s’avaluen els símptomes
depressius que ha patit la persona durant l’última setmana: pensaments de
culpa, irritabilitat, desesperança...

Escales específiques per a l’avaluació de l’envelliment normal, la demència
i l’Alzheimer

Gràcies a l’entrevista i l’observació directa de la persona ens podem fer una idea
dels dèficits principals que presenta tant en l’àmbit cognitiu com en l’emocional.
És l’hora de l’ús d’escales estandarditzades que ens permetin l’avaluació de les
àrees principalment implicades.

L’escala de deteriorament global (GDS) és una escala que s’utilitza per tenir
una impressió global i esbrinar el nivell cognitiu i funcional de les persones grans.
S’aplica en forma d’entrevista a partir de dades observables en forma de preguntes
al pacient i a la persona cuidadora. Estableix set nivells o graus que descrivim a
continuació:

1. Absència d’alteració cognitiva (GDS 1). Es tracta d’una persona sense
deteriorament cognitiu. La persona no té cap queixa del funcionament de
les seves funcions cognitives. La persona no mostra cap trastorn evident
durant l’entrevista.

2. Disminució cognitiva molt lleu (GDS 2). Es tracta d’una persona amb
deteriorament cognitiu subjectiu. Les queixes de la persona es refereixen
principalment a la seva memòria: oblit del lloc dels objectes familiars, oblit
de noms prèviament coneguts. Si bé la persona fa referència a aquestes
deficiències, no s’observen els defectes durant l’entrevista, i tampoc hi ha
una observació de la disfunció per part dels altres. La persona afectada
coneix la seva simptomatologia.

3. Defecte cognitiu lleu (GDS 3). Existeixen diversos indicis de deteriora-
ment, i aquest ja és observable pels altres: la persona s’ha perdut en un lloc
desconegut, els companys de feina detecten un ineficient o baix rendiment
laboral, la família detecta dificultats en l’evocació de paraules, dificultats
en la comprensió lectora, també pot presentar dificultats per reconèixer
persones que ha conegut recentment, s’equivoca de lloc en col·locar un
objecte valuós o bé l’ha perdut... Durant l’entrevista resulten evidents
problemes de concentració i es poden detectar problemes de memòria si
s’ha realitzat una entrevista intensiva.
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4. Defecte cognitiu moderat (GDS 4). La persona pateix un estat de demència
lleu. Coneixement disminuït d’esdeveniments recents. La persona presenta
dèficits en el record de la seva pròpia memòria personal (memòria autobi-
ogràfica). També s’observen defectes en la concentració i una disminució
de la capacitat per gestionar els seus comptes o planificar un viatge. La
persona comença a negar les seves dificultats, redueix la seva afectivitat o
evita i abandona situacions que comportin certa exigència. Per contra, no és
habitual que la persona presenti problemes d’orientació en el temps o l’espai,
el reconeixement de cares familiars o el desplaçament a llocs coneguts.

5. Defecte cognitiu moderat-greu (GDS 5). Es tracta d’una demència mo-
derada. La persona necessita assistència per a moltes tasques. No recorda
dades importants de la seva vida (adreça, telèfon, noms de familiars...). Sol
desorientar-se en el temps (dia de la setmana, any...) . Dificultats a l’hora de
fer càlculs. Per altra banda, preserva el coneixement principal de qui és i de
les coses importants que han passat a la seva vida. No requereix assistència
per a la seva higiene personal, però sol tenir problemes a l’hora de triar la
roba.

6. Defecte cognitiu greu (GDS 6). La persona pateix una demència mode-
radament greu. A vegades oblida el nom de les persones més properes,
encara que depengui totalment d’elles per sobreviure. Desconeix totalment
els esdeveniments recents de la seva vida. Existeix cert record de la seva
vida, però és molt fragmentat. La persona no sap a quina estació està, ni a
quin any o dia. No pot efectuar comptes o càlculs més bàsics. Requereix
assistència per a la majoria de tasques quotidianes. Pot patir incontinència
o necessita ajuda per caminar, però encara pot anar a llocs familiars. El seu
ritme diürn està alterat. No obstant això, encara recorda el seu nom i pot
discriminar entre les persones properes i les desconegudes. En aquesta fase
apareixen canvis emocionals i de personalitat variables: conductes delirants,
actituds repetitives, ansietat, agitació i, fins i tot, conductes violentes. Es fa
palesa la falta de desig i una gran dificultat per a l’elaboració del raonament.

7. Defecte cognitiu molt greu (GDS 7). La persona es troba en un estat de
demència greu. Pèrdua progressiva de les capacitats verbals (inicialment
paraules i a les últimes fases absència de llenguatge). Incontinència urinària,
requereix assistència per a la higiene personal i per alimentar-se.

Per altra banda, tenim el miniexamen cognitiu (MEC) de Lobo. Es tracta
d’una adaptació a les característiques de la població espanyola del “Mini-mental
State Examination” (MMSE) elaborat per Folstein. Avalua cinc àrees: orientació,
fixació, concentració i càlcul, memòria i llenguatge i construcció. Cada estat obté
una puntuació, i si la suma de totes les puntuacions està per sota de 23 existeixen
indicis de deteriorament cognitiu.

Finalment, també podem fer servir l’escala per a l’avaluació de la malaltia
d’Alzheimer (ADAS). És un instrument que ens permet mesurar les alteracions
cognitives i no cognitives en pacients que pateixin Alzheimer. Consisteix en una
bateria d’11 proves que mesuren la capacitat de memòria, el nivell de comprensió,
l’orientació temporal i espacial i el llenguatge espontani.
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Avaluació de l’esclerosi múltiple: escala de l’estat d’incapacitat ampliada
de Kurtzke (EDDS)

L’escala de l’estat d’incapacitat ampliada de Kurtzke (EDDS) és l’escala més
emprada per avaluar la discapacitat de persones que pateixen esclerosi múltiple.
Es tracta de diversos exàmens neurològics que es valoren en un rang d’1 a 10 (on
0 és l’estat normal de salut i 10 és la mort). A continuació exposem les diferents
àrees d’avaluació:

• Funció piramidal: l’esclerosi múltiple pot arribar a afectar les quatre
extremitats. Inicialment es detecten absències parcials de mobilitat en
alguna extremitat, múscul o grup muscular concret. A mesura que la malal-
tia va avançant, aquestes paràlisis augmenten i afecten altres extremitats;
finalment, en certes ocasions es paralitzen totes les extremitats de la persona
(tetraplegia).

• Funció cerebel·losa: la falta de coordinació és un símptoma habitual de
l’esclerosi múltiple. Inicialment poden aparèixer tremolors o moviments
involuntaris o no controlats.

• Funció del tronc cerebral: l’esclerosi múltiple pot afectar la parla i la capa-
citat d’ingesta d’aliments (deglució). El rang de deteriorament d’aquestes
capacitats pot variar entre les molèsties inicials fins a la incapacitat completa
de la parla o dificultats severes per empassar (disfàgia).

• Funció mental: l’alteració emocional és habitual, i en els casos avançats les
funcions cognitives superiors es veuen molt afectades i poden acabar amb
una demència.

• Funció sensitiva: es pot perdre sensibilitat tàctil i la capacitat de sentir
dolor. En casos molt greus la persona perd tota sensibilitat per sota del cap.

• Funció visual: l’esclerosi múltiple pot afectar severament la vista i provocar
importants pèrdues en l’agudesa visual.

• Funció intestinal: les problemàtiques intestinals poden derivar en una
absència de control de les funcions.

• Funció vesical: l’afectació pot variar des de petites incontinències urinàries
fins a la necessitat de sonda amb la total pèrdua de la funció vesical.

L’escala de coma de Glasgow

Per calcular clínicament la gravetat d’un traumatisme cranioencefàlic l’escala més
utilitzada és l’*escala de coma de Glasgow (GCS*); mitjançant la seva puntuació
podem mesurar quina serà la severitat del traumatisme i el seu pronòstic. L’escala
es constitueix amb l’exploració i la valoració de tres paràmetres: apertura ocular,
resposta verbal i resposta motora (vegeu la taula 1.1).
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Taula 1.1. Escala de coma de Glasgow

Variable Resposta Puntuació

Apertura ocular Espontània 4

A l’ordre 3

Davant un estímul dolorós 2

Absència d’apertura ocular 1

Resposta verbal Orientat correctament 5

Pacient confús 4

Llenguatge inapropiat 3

Llenguatge incomprensible 2

Carència d’activitat verbal 1

Resposta motora Obeeix correctament les ordres 6

Localitza estímuls dolorosos 5

Respon a un estímul dolorós però no el localitza 4

Resposta amb flexió normal dels membres 3

Resposta amb extensió anormal dels membres 2

Absència de resposta motora 1

A partir d’aquesta escala distingim entre:

• Traumatisme cranioencefàlic greu (igual o inferior a 9)

• Traumatisme cranioencefàlic moderat (entre 9 i 13)

• Traumatisme cranioencefàlic lleu (entre 14 i 15)

Avaluació dels accidents cerebrovasculars

A diferència d’altres patologies de tipologia progressiva (com, per exemple, el
cas de l’esclerosi múltiple i l’escala d’avaluació de Kurtzke), no existeix una
escala específica per a l’avaluació d’accidents cerebrovasculars que englobi al
mateix temps els problemes funcionals i neuropsicològics derivats d’una lesió.
Per aquest motiu s’utilitza una escala funcional i una escala d’avaluació de dèficits
neurològics.

A nivell funcional podem fer servir l’escala de Barthel. A nivell cognitiu, una de
les escales més aplicades en els últims anys és l’escala neurològica canadenca;
es tracta d’una escala aplicada pels metges que consta de dos punts: estat mental
(nivell de consciència, orientació i llenguatge) i alteració de funcions motores
(avalua les paràlisis patides). El seu resultat ens dotarà d’una orientació per aplicar
els exercicis de neurorehabilitació cognitiva.
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2. Estimulació i rehabilitació cognitiva

En el nostre dia a dia executem diferents capacitats cognitives que ens permeten
recordar, aprendre, sentir emocions i desenvolupar-nos de manera efectiva a les
nostres vides. Malauradament, existeixen un seguit de problemes, ja siguin de
caràcter neurològic o psiquiàtric, que poden dificultar enormement les capacitats
cognitives de les persones i el seu entorn.

Com a integradors socials podem dur a terme una sèrie de tasques, exercicis i
estratègies específiques que afavoriran l’estimulació cognitiva del pacient i la
seva neurorehabilitació. En aquest sentit, la plasticitat neuronal es presenta com
un element cabdal en la rehabilitació i la recuperació de les funcions cognitives
bàsiques.

L’estimulació cognitiva fa referència a un conjunt de tècniques dirigides a
mantenir o millorar el funcionament cognitiu d’una persona o persones a
través d’exercicis que estimulin els diferents processos i components de les
funcions cognitives: l’orientació, el llenguatge, l’atenció, la memòria...

2.1 La rehabilitació neuropsicològica i la plasticitat neuronal

La rehabilitació neuropsicològica, si bé se sol associar amb l’estimulació
cognitiva, és un terme que inclou un ventall més ampli d’estratègies d’intervenció
que permet als usuaris i a les seves famílies aconseguir un major benestar en la
seva vida quotidiana.

Seguint Muñoz (2008), la rehabilitació neuropsicològica comprèn un sistema
d’activitats terapèutiques amb l’objectiu d’aconseguir canvis funcionals en les
persones mitjançant:

• El restabliment o reforç dels patrons de conducta i d’activitat cognitiva
prèviament apressos.

• L’establiment de nous patrons d’activitat cognitiva mitjançant estratègies
substitutòries.

• La introducció de nous patrons d’activitat gràcies a mecanismes compensa-
toris interns o externs.

• L’ajuda al pacient i a la seva família per adaptar-se a la nova condició de
discapacitat i millorar el funcionament global.



Promoció de l’autonomia personal 32 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives

El nostre sistema nerviós posseeix la capacitat adaptativa de minimitzar els efectes
d’una lesió o malaltia a través de la seva pròpia organització estructural i funcional.
Es considera que el sistema nerviós disposa de la capacitat de canviar les seves
reaccions a través de les repeticions successives.

La plasticitat neuronal o neuroplasticitat fa referència a la capacitat de les
neurones o les àrees cerebrals de respondre de manera funcional a les deficiències
d’una funció cognitiva o àrea cerebral lesionada, és a dir, les neurones tenen la
capacitat d’“aprendre” i assumir tasques que inicialment havien estat destinades a
altres grups neuronals.

L’Organització Mundial de la Salut (1982) va definir el terme
neuroplasticitat com la capacitat de les cèl·lules del sistema nerviós
per regenerar-se, anatòmicament i funcionalment, després d’estar sotmeses
a influències patològiques ambientals o de desenvolupament, incloent-hi
traumatismes i malalties.

2.2 Diferents estratègies per a la rehabilitació cognitiva

Si bé la rehabilitació cognitiva està dirigida principalment a la restauració o
millora de la funció cognitiva alterada, és freqüent ensenyar a les persones
estratègies de compensació que els permetin desenvolupar-se en la seva vida
quotidiana de manera funcional. D’aquesta manera, dividirem les estratègies en
la rehabilitació cognitiva en dos grans grups:

• Restauració de funcions cognitives

• Compensació de funcions cognitives

Els programes de reentrenament o restauració d’una funció cognitiva es basen
en la pràctica d’exercicis que ajudin a estimular i enfortir processos bàsics com
l’atenció, la memòria, la percepció o les funcions executives.

Els fonaments teòrics d’aquest tipus d’intervenció són la concepció que l’esti-
mulació dels factors cognitius implicats en la disfunció conduirà a una millora
i una automatització d’aquests processos. Aquesta restauració es basa en la
realització d’exercicis, majoritàriament de caràcter repetitiu, que impliquin l’ús de
la funció cognitiva a restaurar (però això parlem de reentrenament). Es pensa que
aquest reentrenament conduirà a la recuperació neuronal promovent la plasticitat
neuronal i fins i tot la regeneració espontània de neurones.

L’estimulació cognitiva d’una determinada funció implica mecanismes ”de baix
a dalt” (bottom up), de manera que els processos de baix nivell són els que
comportaran la recuperació de processos d’alt nivell. Consegüentment, aquest
tipus d’entrenament comença amb taques molt senzilles que, a mesura que la
persona avança la seva capacitat, esdevenen més complexes.
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En tots dos casos, la
neuroplasticitat esdevé
l’element clau en la
rehabilitació i l’estimulació
cognitiva.

Les estratègies de restauració de funcions són aquelles dirigides a facilitar
les activitats necessàries per a la vida diària de la persona mitjançant
l’estimulació cognitiva i l’exercitació repetitiva de la funció malmesa.

D’altra banda, els programes que utilitzen la compensació de funcions cognitives
es basen en la substitució d’una funció mitjançant una reorganització funcional;
això vol dir que les regions cerebrals que no es troben malmeses assumeixen
les funcions afectades. D’aquesta manera, es posen en marxa altres processos
cognitius diferents dels que la persona utilitzava abans de patir la malaltia, trastorn
o lesió. Aquest tipus d’intervenció que tracta de compensar funcions afectades
implica mecanismes ”de dalt a baix” (top-down).

Les estratègies de compensació de funcions cognitives són aquelles
dirigides a facilitar les activitats necessàries per a la vida diària de la
persona mitjançant estratègies alternatives o ajudes externes que redueixin
l’exigència o la necessitat de la funció cognitiva alterada.

2.3 Estratègies específiques d’estimulació cognitiva i
neurorehabilitació

Hi ha diverses metodologies o estratègies per treballar l’estimulació i la neu-
rorehabilitació sobre funcions cognitives, tant de caràcter global com específic.
També existeixen multitud de llibres, manuals o quaderns per al treball amb els
diferents dèficits o problemes neuropsicològics. Podem classificar les tasques de
neurorehabilitació segons l’àrea o funció implicada:

• Percepció

• Atenció

• Memòria

• Funcions executives

És possible treballar moltes d’aquestes tasques amb un format de fitxa de paper,
amb un programa informàtic o amb objectes i fotografies reals, tant de manera
individual com col·lectiva. El treball en grup ens permetrà rendibilitzar millor
el nostre temps. Però també resultarà necessari anar treballant amb les persones
individualment per poder entendre millor les seves mancances i adaptar o buscar
nous exercicis que s’ajustin millor al nivell de l’usuari.
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2.3.1 Neurorehabilitació de la percepció

La percepció és la funció cognitiva que ens permet xifrar els objectes del món i
convertir-los en informació que podem processar mentalment. Les dificultats més
habitual que trobem en les persones que pateixen un deteriorament cerebral és
la dificultat per recuperar informació sobre els objectes, persones o llocs que la
persona prèviament ja coneix, fenomen que es coneix com agnòsia.

Les gnòsies són les capacitats de processar, interpretar, elaborar i assignar
un significat a la informació captada per cada un dels nostres sentits.

Per a la rehabilitació cognitiva dels problemes de percepció farem servir exercicis
o tasques que estimulin la seva percepció mitjançant el reconeixement de lletres,
números, figures o localitzacions espacials, com ara tasques de rastreig visual,
localització espacial o comparació de figures geomètriques, dibuixos o fotografies.

Tasques de rastreig visual

Aquests exercicis estan destinats a fer que les persones estimulin la percepció dels
objectes, les figures, les lletres o els números:

• Instruccions: assenyalar les caselles on apareix la lletra P com es troba
assenyalada a l’exemple” (vegeu la figura 2.1). Podem variar la dificultat
de l’exercici ampliant el nombre de caselles de la taula. També podrem fer
servir, en comptes de lletres, números o figures. D’altra banda, és possible
realitzar l’exercici de manera física amb objectes (claus, llapis, clips...) i
que la persona assenyali l’objecte que es troba repetit.

Figura 2.1. Rastreig visual

Tasques de localització i conceptes espacials

El següent exercici estimularà la percepció de localització espacial. L’exercici pot
tenir moltes variants i augmentar les dificultats amb el nombre de caselles:

• Instruccions: ensenyem a la persona la taula on estan marcades les “X”.
Posteriorment, mostrem la taula amb les lletres i li demanem que en digui
quina lletra correspon a cada “X” (vegeu la figura 2.2). Posteriorment,
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mostrem la taula amb les lletres i li demanem que ens digui quina lletra
correspon a cada “X” (vegeu la figura 2.3).

Figura 2.2. Localització espacial 1

Figura 2.3. Localització espacial 2

Hi ha una variant d’aquest exercici per treballar els conceptes espacials; l’objectiu
d’aquesta tasca serà estimular que la persona esdevingui capacitada per indicar en
quina posició està un objecte:

• Instruccions: indicar en quina posició es troba la “X” mitjançant indicaci-
ons com “a dalt, a baix, al centre, a l’esquerra...“.

Tasques de comparació de figures geomètriques, dibuixos o fotografies

En aquesta tasca mostrarem unes làmines amb dos dibuixos que podran ser
iguals o diferents. Igualment, l’exercici es podrà fer amb figures geomètriques o
fotografies, augmentant la dificultat mitjançant la similitud o el temps de resposta:

• Instruccions: indicar al més ràpidament possible si els dibuixos que
apareixen en la següent làmina són iguals o diferents (vegeu la figura 2.4
i la figura 2.5).

Figura 2.4. Comparació figures 1
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Figura 2.5. Comparacio figures 2

2.3.2 Neurorehabilitació de l’atenció

Per a una estimulació i rehabilitació de l’atenció efectiva és necessari dirigir
l’estimulació d’una manera molt específica als mecanismes atencionals més
complexos (per exemple, l’atenció dividida). Hi ha una sèrie d’exercicis pràctics
per a estimulació d’aquesta funció cognitiva, com ara la cerca de símbols o la sopa
de lletres.

Tasca de cerca de símbols

Aquesta tasca requereix implicació, capacitat d’atenció sostinguda i processos
d’atenció selectiva, necessaris per diferenciar l’estímul a atendre dels distractors:

• Instruccions: per a aquesta tasca es facilita al pacient una làmina amb
símbols amb números assignats i una altra làmina sense els números. La
tasca consisteix a assignar a cada símbol el número corresponent i escriure’l
a la casella (vegeu la figura 2.6).

Figura 2.6. Cerca de símbols

Tasques amb sopes de lletres

Aquesta tasca és útil per exercitar l’atenció sostinguda i l’atenció selectiva per la
cerca visual, ja que és necessari procedir en un cert ordre a l’hora d’efectuar la
cerca de les paraules:

• Instruccions: consisteix a trobar una sèrie de paraules que estan en una
graella plena de lletres desordenades. Aquestes poden estar en vertical,
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horitzontal i diagonal (en aquest cas, es tracta d’una sopa de lletres temàtica:
busca paraules relacionades amb estris de cuina; troba: “olla”, “plat”,
“cullera”, “got”, “gerra” i “tovalló”; vegeu la figura 2.7).

Figura 2.7. Sopa de lletres 1

• Instruccions: es facilitarà una làmina amb una sèrie d’elements aleatoris i
es demanarà al subjecte buscar o marcar un o més estímuls en concret. El
mateix exercici es pot fer amb nombres, lletres o símbols (vegeu la figura
2.8).

Figura 2.8. Sopa de lletres 2

2.3.3 Neurorehabilitació de la memòria

Les tasques per estimular la memòria estan dissenyades per facilitar i millorar
el rendiment de les diferents etapes que conformen el seu rendiment cognitiu:
codificació, emmagatzematge i recuperació.

En el següent exercici mostrem un exemple de com estimular la memòria a curt
termini. Podem ajustar cada exercici al nivell de deteriorament que presenti la
persona; així, si presenta dificultats amb una fotografia podem reduir la dificultat
utilitzant figures geomètriques, objectes, etc.
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• Instruccions: la tasca consisteix a mostrar al pacient un dibuix o una
fotografia i demanar-li que la miri detingudament i es fixi en tots els detalls
durant un minut, per a continuació retirar-la i demanar-li que la descrigui
amb el màxim de detall possible. També podem ajudar fent nosaltres
preguntes com ara: “Hi apareix algun animal a la fotografia?”, o bé “És
al mar o a la muntanya, la fotografia?” (vegeu la figura 2.9).

Figura 2.9. Exercitar la memòria

Exercici per estimular la memòria operativa

La memòria operativa o memòria de treball forma part de la memòria a curt
termini. És la capacitat de mantenir la informació a la nostra ment per realitzar
una tasca en el moment de realitzar-la. És la memòria que ens permet fer el
processament del llenguatge, el càlcul, seguir una conversa, etc.

• Instruccions: es facilitarà al pacient unes làmines amb paraules formades
per lletres desordenades, i el pacient haurà de trobar quina paraula s’hi
amaga i formar-la correctament (vegeu la taula 2.1).

Taula 2.1. Ordenar les lletres Paraula amagada Solució

Lisalp Llapis

Repap Paper

Ebrar Arbre

Ólanpat Pantaló

Tarremasa Samarreta

Exercici per estimular la memòria a llarg termini

La memòria a llarg termini és el lloc permanent on es conserva el coneixement que
acumulem a la nostra vida, tot i que la seva capacitat és limitada i la persistència
de la informació també ho és. El següent exercici és un exemple de com podem
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treballar la memòria semàntica, ja que l’episòdica la treballem habitualment als
tallers de memòria o, de manera individual, amb fotografies de familiars o llocs
coneguts per la persona.

• Instruccions: el següent exercici consisteix a mostrar al pacient una sèrie
d’imatges d’objectes. Nosaltres haurem de pensar un dels objectes i el
pacient haurà de tractar d’esbrinar de quin objecte es tracta mitjançant
preguntes que ens farà, i a les quals nosaltres només podrem respondre sí
o no (vegeu la figura 2.10). El mateix exercici el podem fer amb animals,
aliments, personatges famosos...

Figura 2.10. Memòria llarg termini 1

• Instruccions: mostrarem al pacient una làmina amb una sèrie de dibuixos
i li demanarem que es fixi on estan col·locats, perquè després els haurà de
recordar. A continuació retirarem la làmina i li facilitarem una graella buida,
on ell haurà de recordar i col·locar els dibuixos al seu lloc corresponent
(vegeu la figura 2.11).

Figura 2.11. Memòria a llarg termini 2

2.3.4 Neurorehabilitació de les funcions executives

Les funcions executives són els processos que ens serveixen per associar idees
i ens permeten dur a terme una conducta amb eficàcia: anticipació, elecció
d’objectes, planificació... En els següents exercicis proposem tasques per treballar
les funcions executives.
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• Instruccions: la tasca consisteix a demanar al pacient que trobi la paraula
que no està relacionada amb les altres i que ens expliqui el perquè (vegeu la
figura 2.12).

Figura 2.12. Funcions executives 1

• Instruccions: la següent tasca consisteix a demanar al pacient que ens
expliqui el significat d’una sèrie de refranys populars que tothom coneix.

Exemples de refranys populars, amb el seu significat

• És pitjor el remei que la malaltia: vol dir que la solució que trobes per a un problema no és la
més adient i l’efecte resultant pot ser pitjor que el mateix problema.

• A cavall regalat, no li miris el dentat: vol dir que si aconsegueixes una cosa, no li busquis els
defectes.

• La roba bruta, rentar-la a casa: vol dir que els problemes i les desavinences no s’han de fer
públiques.

• Instruccions: la següent tasca consisteix a demanar al pacient que indiqui
l’ordre cronològic d’una llista d’accions. Les seqüències d’accions poden
ser més o menys complicades en funció de la necessitat (vegeu la taula 2.2).

Taula 2.2. Funcions executives 2 Llistat d’accions Seqüència correcta

Prenc l’esmorzar 4

M’aixeco del llit 2

Surto de casa 5

Sona el despertador 1

Em dutxo 3

2.4 Ús de les TIC en la neurorehabilitació cognitiva

La revolució de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
ha permès el disseny d’aplicacions informàtiques que permeten treballar la neuro-
rehabilitació de les persones de manera molt individualitzada i especifica, obtenint
una valoració molt acurada tant en l’avaluació com en el procés rehabilitador en
si mateix.
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Programaris de
neurorehabilitació

Podeu ampliar-ne la informació
amb els següents enllaços:

• www.ides.es/gradior

• rehacom.es

• bit.ly/2I1psTD

Tot i que molts col·lectius no posseeixin gran perícia en el domini de les eines
informàtiques (com les persones d’avançada edat), la idea és aconseguir crear
entorns atractius, flexibles i adaptables per a cada col·lectiu. També hem de fer
esment que les primeres investigacions i experiències amb realitat virtual (RV)
suggereixen resultats molt esperançadors, atesa la seva gran capacitat de simulació
de situacions reals en un àmbit controlat.

De tota manera, un dels principals criteris que ha d’acomplir un programa
d’ordinador amb finalitats terapèutiques és l’aplicació d’aquest per part d’un
professional amb coneixements sobre les funcions cognitives, la rehabilitació
neuropsicològica, la malaltia o lesió tractada, així com la influència que tenen
les emocions en tot el procés de rehabilitació.

Seguint Mateer (2003), els programes informàtics també han d’ajustar-se als
següents criteris:

• La rehabilitació cognitiva ha de ser personalitzada i individualitzada.

• El programa de rehabilitació cognitiva requereix el treball conjunt de la
persona, els professionals i els familiars amb uns objectius comuns.

• La rehabilitació cognitiva s’ha de fonamentar a aconseguir fites rellevants,
atenent les capacitats funcionals de la persona, mitjançant un acord entre
aquesta i els professionals.

• L’avaluació de l’eficàcia d’una intervenció ha d’incorporar canvis en les
capacitats funcionals de la persona.

• Un programa de rehabilitació ha d’incorporar diverses perspectives i diver-
ses aproximacions.

• Un programa de rehabilitació ha de tenir en compte els aspectes afectius i
emocionals.

• Els programes de rehabilitació han de posseir un component d’avaluació
constant.

Tot i que les tecnologies es troben en evolució constant, existeixen un seguit de
programes informàtics ben establerts que han demostrat la seva eficàcia tant
en la rehabilitació cognitiva com en l’estimulació de les funcions cognitives
en l’envelliment normal. Ens referim, per exemple, als programaris Gradior,
Rehacom i Smartbrain.

2.4.1 Programari Gradior

Gradior és un programari (software) desenvolupat per la fundació INDRAS (2000)
que ens permet un disseny de les sessions de forma molt individualitzada i
sistematitzada. El mateix programa permet una avaluació neuropsicològica força
completa i la possibilitat d’elaborar un entrenament i estimulació de les funcions



Promoció de l’autonomia personal 42 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives

cognitives (atenció, memòria, percepció, càlcul...). Així, ens possibilita el tracta-
ment de totes les persones que pateixen, per un motiu o altre, un deteriorament
cognitiu: demències, traumatismes cranioencefàlics, endarreriment mental...

Entre els seus avantatges podem destacar que, a banda d’ajudar-nos en l’esti-
mulació de diferents condicions o malalties, també ens ofereix una detallada
personalització del tractament de cada persona, detectant i intervenint de manera
específica sobre els dèficits que manifesta. D’aquesta manera, el programa es
conforma en dos mòduls diferenciats:

• Un d’ells és d’ús exclusiu del professional (gestor clínic), on podem fixar les
característiques del programa d’entrenament augmentant o disminuint els
paràmetres en funció de la persona: paraules, estímuls, temps de resposta,
duració de la sessió...

• L’altre mòdul (sessió) es conforma del conjunt de proves que hem configurat
per a la persona usuària.

Es tracta d’un programa multimèdia; d’aquesta manera, els estímuls poden ser
presentats de forma visual, auditiva i que l’usuari pugui interactuar amb el
programa amb una pantalla tàctil. El progrés del rendiment l’usuari en les tasques
queda emmagatzemat en el mateix programa, on tenim accés al perfil de cada
usuari.

2.4.2 Programari RehaCom

El programa RehaCom ens permet la neuroestimulació de diverses funcions
cognitives, com ara l’atenció, la memòria i el raonament. Entre les possibilitats
del programari podem assenyalar la capacitat de poder graduar la duració de
les sessions, el nombre de repeticions i la possibilitat de poder modificar les
instruccions amb la finalitat d’adaptar-les a qualsevol persona o col·lectiu.

Existeixen diverses maneres perquè la persona interactuï amb l’ordinador, bé
sigui amb un teclat normal o un adaptat amb botons més grans, amb el ratolí o amb
una pantalla tàctil, fet que facilita la interacció per a diversos tipus de patologies
o disfuncions.

RehaCom també permet l’emmagatzematge dels resultats de cada persona, realit-
zant un perfil gràfic del seu progrés al llarg del temps.

2.4.3 Programari Smartbrain

Smartbrain és un sistema multimèdia que permet l’entrenament de les funcions
cognitives per a persones grans que comencen a veure reduït el seu rendiment
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cognitiu. Per altra banda, també és possible utilitzar el programa per a persones
que pateixen un deteriorament cognitiu provocat per processos neurològics
degeneratius o per accidents cerebrals vasculars.

El programa consta d’una àrea tutorial que possibilita el disseny de l’estimulació
d’una manera personalitzada i una àrea d’usuari en què la persona pot fer el pla
d’estimulació de manera autònoma. En aquest sentit, Smartbrain posseeix més
de catorze mil exercicis que es classifiquen en diverses categories (memòria,
llenguatge, càlcul, orientació, atenció, reconeixement i capacitats executives). Si
bé la graduació del nivell de dificultat es fa de forma automatitza, a mesura que
la persona interactua amb el programa el temps de sessió o la freqüència de les
sessions són regulables pel professional.

Aquest programa ha demostrat la seva eficàcia en diversos estudis amb persones
que pateixen Alzheimer, i ha mostrat diferències molt significatives en diferents
tests d’avaluació de funcions cognitives, augmentant l’autonomia i l’autoestima
dels usuaris.

2.5 Tècniques d’estimulació cognitiva

A banda de les diverses tasques i exercicis per estimular dèficits en les funcions
cognitives, també és important tenir en compte algunes tècniques d’estimulació
cognitiva especialment importants per al treball grupal (tot i que també poden
ser dutes a terme individualment), i que ens permeten un treball més global, tant
a nivell funcional com de les funcions cognitives. Ens referim a tècniques com:

• La teràpia d’orientació a la realitat (TOR)

• La teràpia de la reminiscència

• Tècniques de psicomotricitat

• Tècniques de gerontogimnàstica

• Entrenament en activitats de la vida diària (AVD)

• Activitats ocupacionals

2.5.1 Teràpia d’orientació a la realitat (TOR)

La teràpia d’orientació a la realitat és un conjunt de tècniques que esdevé
imprescindible tant per al treball individual com per a la rehabilitació cognitiva
en grup.

Les persones que participen en aquesta teràpia prenen consciència de la seva
situació en el temps (orientació temporal), en l’espai (orientació especial) i
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respecte a la seva persona (orientació personal). Per tant, les persones que han
patit un deteriorament cognitiu augmenten la comprensió del que els envolta
incrementant la seva sensació de control, la seva autoeficàcia i la seva autoestima,
disminuint la confusió i la desconnexió de l’entorn.

La teràpia d’orientació a la realitat s’habitua a treballar en dues modalitats:

• Durant les 24 hores

• En sessions programades

Modalitat TOR per a les 24 hores

Fa referència a la modalitat de TOR més continuada en el temps i es fa tant al centre
com a casa amb l’ajuda de la família. Totes les persones que estan en contacte amb
la persona fomenten que aquesta recordi dades relacionades amb el temps i l’espai
que habiten.

La família i els amics esdevenen fonamentals en aquesta teràpia, ja que són les que
millor coneixen la persona que pateix el deteriorament cognitiu i poden adaptar
les instruccions que els facilitem a les característiques i preferències de la persona.

Podem assenyalar algunes indicacions a la família que ajudaran la persona a formar
part activa d’aquesta teràpia:

• Estimulació temporal: ajudeu la persona a recordar, durant diverses
vegades al dia, quin dia som avui i quines dates importants són a prop
(aniversaris, festes, aliments de temporada...). També podeu comprar una
agenda per anotar-hi les activitats futures i anar guixant els dies que han
passat, o bé arrencant les pàgines.

• Orientació espacial: fomenteu que la persona faci passejades amb vosal-
tres, intentant que algunes vegades prengui la mateixa persona la iniciativa,
a llocs que siguin del seu interès. També es pot exercitar la seva orientació
temporal treballant mentalment aquesta orientació sense desplaçar-se físi-
cament.

• Orientació personal: promoveu que la persona evoqui el record d’amics
o familiars mitjançant fotografies. Podeu utilitzar els àlbums i fer que
la persona anomeni els seus pares, néts, oncles... També podeu retolar
algun del nom d’aquestes persones per afavorir que aquesta informació no
s’esvaeixi.

Modalitat TOR per a sessions programades

En aquesta modalitat de TOR, la teràpia es fa en activitats estructurades en què
hi participen normalment entre 5 i 8 persones. Generalment es fa sempre a
la mateixa hora per establir una rutina, i està inserida en molts dels programes
d’estimulació cognitiva.
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Habitualment, l’activitat té una duració d’aproximadament una hora i la conversa
s’inicia amb referències temporals i espacials. Generalment, si existeix una
diferència de nivell amb les funcions cognitives de les persones que hi participen,
es divideix els usuaris en 2 o 3 grups.

Pel que fa al seu desenvolupament, s’intenta relacionar els successos actuals amb
experiències viscudes per les persones durant la seva vida amb l’objectiu que
connectin el seu passat amb l’actualitat. D’aquesta manera intervenim de manera
directa en la desorientació i la confusió que puguin patir els usuaris disminuint el
risc de desconnexió, fomentant les habilitats socials, la interacció i l’escolta de les
opinions dels altres, tot mantenint el vincle social i amb l’entorn.

Exemple d’activitat per a sessió programada de TOR: "Bon dia"

L’activitat per a grups anomenada “Bon dia” és de les més utilitzades als programes de
residències geriàtriques a tot al món, ja sigui per a persones d’avançada edat amb un
envelliment normal o per a usuaris que pateixin una demència de lleu a moderada.

Entre els avantatges d’aquest tipus d’activitat es troben l’estimulació de la verbalització,
el manteniment de l’atenció, l’exercitació de les habilitats socials, l’orientació general, el
sentiment de pertinença a un grup i el reforç de l’autoestima.

Arriola i Inza (1999) ens assenyalen que algunes maneres de dur a terme aquesta activitat
serien:

• Salutació inicial: és important interessar-se en l’estat de tots els membres del grup.

• Orientació temps-especial: es treballa a través d’un calendari mòbil.

• Lectura i comentari dels titulars més importants o cridaners del diari.

• Comentari de les activitats i els esdeveniments del dia anterior.

• Lectura de les activitats del dia i del menú del centre.

• Habitualment es formen dos grups. El primer grup (amb menys deteriorament cognitiu)
estimularà i dinamitzarà al segon grup, fent algunes preguntes, com ara: “com es troben?”,
“què van fer el dia anterior?”, “què han esmorzat?”...

2.5.2 Teràpia de la reminiscència

La treball de la reminiscència és una forma de mantenir la història personal de
cada persona, i això constitueix un dels pilars de la seva identitat, potser el més
fonamental. Sabem que la memòria a llarg termini és habitualment un dels
tipus de memòria més ben preservades perquè guarda una especial significació
i va lligada a un component emocional.

Per estimular aquesta facultat hem de treballar el record que conserva la persona
sobre les seves experiències o esdeveniments importants que han passat al llarg
del seu recorregut vital.

Si bé algunes persones amb alteracions en el llenguatge poden trobar dificultats
en expressar els seus records personals, podem treballar diferents formats en què
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la persona lligui el record mitjançant diferents sentits. Així, a l’hora de treballar
la reminiscència podem fer servir l’estimulació, lligant el record amb diferents
estímuls sensorials: olors, cançons, sorolls, imatges...

Aprendre a treballar reminiscència i l’expressió d’aquests records resulta molt
enriquidor, ja que l’estimulació de la seva memòria autobiogràfica ens ajudarà
a treballar altres àrees de la memòria com, per exemple, la memòria semàntica i
altres funcions cognitives com el llenguatge.

2.5.3 Tècniques de psicomotricitat

Tot i que a priori no relacionem l’exercici físic amb una tècnica cognitiva, el treball
sistemàtic de la psicomotricitat ha demostrat millores molt significatives en el
rendiment general de la memòria, especialment en la memòria a curt termini
i l’atenció. D’aquesta manera, la persona rep informació del seu entorn amb més
eficàcia, la qual cosa millora l’eficàcia de les seves funcions executives.

La psicomotricitat és una disciplina que s’ocupa de l’estimulació de les
diferents parts del cos gràcies al moviment. D’aquesta manera es treballa la
interacció entre les funcions cognitives i les habilitats motores.

Les activitats per treballar la psicomotricitat s’estructuren en diverses àrees: es-
quema corporal, coordinació i control pràxic, control postural, control respiratori,
estructuració espaciotemporal i lateralitat.

Esquema corporal i lateralitat

L’àrea anomenada esquema corporal s’encarrega del coneixement i la consciència
de la persona sobre el seu propi cos. La consciència del nostre cos ens permet
realitzar un gest o petits moviments abans de la seva execució. Per treballar
l’esquema corporal resulta essencial dedicar algun temps de la sessió a dirigir
l’atenció de les persones en la localització i el nom de les diverses parts del cos.

Per la seva banda, la lateralitat fa referència al domini o la preferència d’una
meitat lateral respecte a l’altra, ja sigui dreta o esquerra. En funció del costat que
prioritzem, el nostre cervell queda dividit per l’eix de dos hemisferis, diversificant
les funcions cognitives (lateralització). Per aquest motiu, la lateralització cerebral
determina la lateralitat corporal.

Coordinació i control pràxic

Existeixen dues tipologies de psicomotricitat en funció del tipus d’habilitat:

• Psicomotricitat grossa: fa referència a l’acte voluntari que per a la seva
execució necessita l’activitat del cos en la seva globalitat; parlem de tasques
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com caminar, equilibrar-se, pujar escales, aixecar-se, manipular objectes
grans...

• Psicomotricitat fina: quan parlem de psicomotricitat fina ens estem referint
a aquells moviments que necessitin una capacitat d’execució i coordinació
de manera molt precisa. Aquesta motricitat es realitza per una o diverses
parts del cos al mateix temps. Els aspectes més comuns a treballar en
psicomotricitat fina són:

– Coordinació visuomanual: fa referència a la motricitat amb el sentit
de la vista i les mans (agafar, empènyer, escriure, traçar...)

– Motricitat facial: es tracta, per una banda, del domini muscular dels
gestos que les persones fem amb la cara, i que són essencials per a la
comunicació no verbal entre persones.

– Motricitat fonètica: és la capacitat d’emetre sons (síl·labes o paraules).

Amb referència a la coordinació, és important conèixer el concepte de pràxia, que
és el sistema de moviments coordinats per una intencionalitat de la persona i no
com a fruit d’un acte reflex.

Les pràxies són les habilitats motores adquirides, com per exemple saber
vestir-se o dibuixar. Quan aquestes habilitats motores es veuen alterades
parlem d’apràxies.

Control postural i control respiratori

Entenem per control postural la manera habitual de mantenir una postura de-
terminada guardant l’equilibri. La postura és la posició que adopta el nostre
cos, i l’equilibri és la manera com mantenim la postura. L’equilibri és un factor
principal per la locomoció en general i ens permet independitzar els moviments
dels músculs.

Moltes vegades existeix una relació directa entre les dificultats psicomotrius i una
mala respiració. El treball sobre el control respiratori es porta a terme mitjançant
els moviments alternatius d’inspiració i espiració.

Estructuració espaciotemporal

Es tracta de l’estructuració de l’espai i el temps:

• L’orientació espacial és l’estructuració del nostre cos amb el món extern,
primer en relació amb l’espai que ocupa el nostre propi cos i després amb
altres persones o objectes, estiguin en moviment o no.

• L’orientació temporal és la capacitat de situar fets, objectes o pensaments
dins d’un ordre temporal. De la mateixa manera, també el ritme s’hi veu
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implicat, ja que l’execució de sèries rítmiques és una conseqüència de
l’assimilació perceptiva i motora en el temps.

Pel que fa a l’estructuració temporal, és molt important marcar diversos moments
del joc amb un copet de mans en un moment concret (quan es passa davant d’un
objecte determinat o per costat d’un company...). Actualment, en els diferents
programes d’estimulació cognitiva es treballa la musicoteràpia amb una persona
especialitzada.

2.5.4 Tècniques de gerontogimnàstica

Si bé sabem que les persones que han patit, per exemple, un accident cerebral
vascular, poden sofrir una paràlisi de la meitat d’un cos (hemiplegia), la nostra
formació com a integradors socials no ens permet treballar de manera tan exhaus-
tiva. Tant en aquests casos com en d’altres en què la disminució de la persona
queda severament afectada, necessitarem que la persona sigui tractada per un
fisioterapeuta o psicomotricista.

Tot i això, sí que ens resultarà molt útil el treball de la gerontogimnàstica amb
persones que estiguin en fase d’envelliment normal o de demències en fase
inicial. Atès que les persones que es troben en aquestes circumstàncies tenen
tendència a la immobilitat, és molt important fer activitats que fomentin la
mobilització de manera activa amb la finalitat de dotar aquestes persones major
autonomia i funcionalitat.

La gerontogimnàstica és la gimnàstica adaptada a les persones grans.
Gràcies a ella les persones milloren la forma física i els possibles problemes
locomotors mantenint o augmentant la mobilitat de les articulacions i la
força, i actuant de manera molt profitosa en el sistema cardiovascular.

D’aquesta manera, la gerontogimnàstica, tot i no treballar de manera específica
les funcions cognitives, ens permet treballar tant aspectes cognitius de manera
genèrica com aspectes motors i perceptius. Dintre dels objectius de la geronto-
gimnàstica, podem esmentar els següents:

• Afavorir l’orientació temporoespacial.

• Mantenir i potenciar l’equilibri, la coordinació, la mobilitat i l’execució
pràxica.

• Mantenir o millorar l’esquema corporal.

• Potenciar el desenvolupament de les funcions cognitives.

• Afavorir la integració emocional i relacional.



Promoció de l’autonomia personal 49 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives

2.5.5 Entrenament en activitats de la vida diària (AVD)

Ja sigui per l’envelliment normal o per dany cerebral adquirit o malalties, com la
demència, les persones amb deteriorament cognitiu veuen afectades la realització
de les activitats de la seva vida diària (AVD), la qual cosa dificulta el desenvolu-
pament quotidià, tant de la persona afectada com de la seva família.

Per aquest motiu, dins dels programes d’estimulació es realitzen diferents activi-
tats orientades a ajudar les persones en aquelles activitats en què observem que
hi poden tenir dificultats: cura personal, cuina, control de comptes, supermercat,
activitats d’oci, manualitats...

Podem classificar aquestes activitats en dos grans grups; en funció del grau de
deteriorament de la persona o del grup, treballarem un tipus d’activitats o unes
altres:

• Activitats bàsiques de la vida diària (ABVD); com el seu nom indica,
són aquelles activitats indispensables en la vida d’una persona: banyar-se
o dutxar-se, vestir-se, menjar, higiene personal, activitat sexual, dormir o
descansar...

• Activitats instrumentals de la vida diària (AIVD); inclouen: cuidar dels
altres, ús de la tecnologia, control econòmic, cura de la salut, preparació
dels àpats, neteja, anar de compres, reciclatge d’escombraries...

2.5.6 Activitats ocupacionals

Els jocs de taula, els tallers de cuina i les manualitats ens permeten exercitar
diverses habilitats en què hi participen diversos moviments de mans detallats
(psicomotricitat fina) d’una manera lúdica. Així es promou l’autonomia de la
persona en les tasques més quotidianes i, al mateix temps, la persona socialitza
amb els altres i es relaxa, treballa l’atenció, la percepció, l’orientació temporo-
espacial... Per tant, en tot programa d’estimulació cognitiva s’inclouen activitats
ocupacionals en grup per treballar d’una manera més distesa tant les funcions
cognitives com les motores.

A més a més, en haver de socialitzar, s’evita l’aïllament de la persona, alhora
que exercita la comunicació verbal i no verbal. Resulta essencial atendre les
emocions que es presenten en les persones participants en aquest temps d’oci o
activitats, ja que, com que no estan tan estructurades, poden sorgir conflictes entre
els participants.
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2.6 Programa complet d’estimulació cognitiva: envelliment i
demència inicial

Els programes d’estimulació cognitiva fomenten l’activitat de les funcions i
habilitats cognitives per optimitzar o restaurar les habilitats intel·lectuals de la
persona, així com la seva autonomia funcional.

Aquest tipus de programes es basen en les possibilitats que tenim les persones
per restaurar o compensar les nostres habilitats cognitives gràcies a la plasticitat
cerebral, i han demostrat un efecte positiu de l’activitat intel·lectual com a
obstacle del deteriorament cognitiu (Arriola i Inza, 1999).

Si bé tècnicament el seu disseny i desenvolupament és accessible (ja que es tracta
d’una utilització sistemàtica del mateix material de manera molt reiterada), hem
de fer esment que els professionals han de parar molta atenció als usuaris per a
la resolució dels problemes que cada persona trobi durant el desenvolupament
de les activitats atès que si l’usuari s’estressa, l’activitat pot resultar fins i tot
contraproduent, generant frustració i rebuig cap al programa.

La implantació de programes d’estimulació cognitiva en un centre de dia, una
residència, un centra sanitari..., a més del treball de les funcions cognitives, ajuda
les persones grans a establir una disciplina, comunicar-se amb els altres, desplaçar-
se i, en definitiva, portar una vida més activa, generant pensaments positius cap
a ells mateixos i cap als altres, i tot això ja ho podem considerar un molt bon
entrenament cognitiu.

Amb la finalitat d’aprendre a avaluar i executar un programa complet d’estimu-
lació cognitiva, dissenyarem un programa basat en un cas real en un centre de dia
amb persones que pateixen envelliment normal i signes de demència en una etapa
inicial.

Exemple pràctic d’un programa complet d’estimulació cognitiva per a residents amb
envelliment normal i demència inicial

A la residència geriàtrica Jardins de Ponent s’han adonat que estadísticament,
després d’analitzar les quatre últimes avaluacions trimestrals, els seus programes de
neurorehabilitació i estimulació cognitiva no obtenen els resultats desitjats i són molt pitjors
que altres anys.

Tot i que compten amb un molt bon equip professional format per metges, psicòlegs,
terapeutes ocupacionals i psicomotricistes, l’ampliació de places al centre en l’últim any
ha comportat que els grups que participen en programes d’estimulació cognitiva estiguin
formats per més persones de les habituals i existeix un decalatge massa gran entre les
possibilitats funcionals i cognitives dels usuaris. Per aquest motiu, no poden ser ateses
amb el detall i excel·lència que caracteritzava al centre.

Identificats aquests problemes, han decidit contractar quatre integradors socials perquè
realitzin, de manera coordinada amb l’equip, els programes d’estimulació cognitiva per
a persones grans i usuaris amb demència en estat inicial, y d’aquesta manera l’equip
multidisciplinari podrà tenir més temps per ocupar-se d’aquells casos més greus amb
patologies com l’Alzheimer o demències en un estat avançat.

L’equip de terapèutic de la residència creu fermament en el treball en equip i està molt
obert al fet que nosaltres mateixos planifiquem el programa d’estimulació cognitiva, ja que,
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a més de demostrar la nostra vàlua en el seu disseny, pensen que les noves idees sempre
poden contribuir a millorar el centre. Ens proposen que dissenyem un programa de tres
mesos de duració i que seleccionem aproximadament 25 residents dels 50 nouvinguts
(atesa l’ampliació del centre). Si l’anàlisi dels resultats després d’aquest temps milloren
substancialment el rendiment dels residents oferiran una plaça fixa al centre per als
integradors socials participants.

2.6.1 Objectius del programa

Entre els objectius d’un programa complet d’estimulació cognitiva trobem:

• Integrar-se en els equips multidisciplinaris formant part activa de les decisi-
ons sobre el tractament més adequat per a cada persona.

• Planificar i executar els tractaments i les tècniques necessaris per a l’estimu-
lació o la neurorehabilitació més apropiada per a cada persona o grup.

• Supervisar i reajustar els tractaments que es realitzen al grup o persona amb
la finalitat d’optimitzar la seva eficàcia.

• Participar en l’elaboració dels informes clínics i la història clínica de cada
usuari.

• Col·laborar en l’avaluació dels resultats d’un programa de neurorehabilita-
ció o estimulació cognitiva.

• Entrenar i estimular les activitats de la vida diària (AVD).

• Planificar, coordinar i posar en marxa les activitats d’oci i temps lliure dels
usuaris amb finalitats terapèutiques adaptades a cada usuari o grup.

• Fomentar la integració social de la persona afectada.

2.6.2 Instruments d’avaluació

Primerament, farem una exploració de l’estat cognitiu i funcional de la població
geriàtrica. Farem una entrevista personal per seleccionar els candidats que
pensem que poden formar un grup equilibrat. Per conformar al grup valorarem
l’edat de la persona, l’existència i el grau de consciència de la malaltia, el nivell
educatiu i l’estat físic general de la persona.

Posteriorment administrarem i analitzarem els resultats amb instruments que ens
permetin saber el grau de deteriorament de les funcions cognitives i l’autonomia
que posseeix la persona per desenvolupar les tasques quotidianes.

Atès que els casos més greus de deteriorament cognitiu ja estan identificats pel
personal del centre i seran portats per l’equip multidisciplinari, seleccionarem
proves curtes que ens permetran un cribratge ràpid per conformar grups en què
el nivell sigui al més homogeni possible:
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• A nivell cognitiu: farem servir el miniexamen cognitiu de Lobo (MEC) per
determinar si existeix deteriorament cognitiu.

• A nivell funcional: farem servir el test de Barthel per avaluar les activitats
bàsiques de la persona en la seva vida diària, autonomia en el vestir,
alimentació...

2.6.3 Disseny del grup i temporització del programa

La duració de la intervenció serà de 12 setmanes, en què s’avaluaran els resultats
de la nostra feina. Les activitats es realitzaran cinc dies a la setmana, de dilluns a
divendres, i es faran quatre activitats per dia, d’una duració aproximada d’una
hora cadascuna. El mateix programa setmanal es farà totes les setmanes, i els
integradors socials ens anirem canviant de grup per trencar la monotonia i poder
conèixer totes les persones amb la finalitat de canviar impressions sobre quines
àrees resultarà més convenient reforçar en cada usuari.

Inicialment, farem dos grups depenent de la seva puntuació en el miniexamen
cognitiu de Lobo, per poder discriminar aquelles persones que pateixen un
deteriorament cognitiu normal d’aquelles altres que pateixen símptomes inicials
de demència. Aquesta separació serà en funció d’aquells usuaris que obtinguin
una puntuació major o menor de 23, ja que a partir de 24 la persona ja presenta
signes de deteriorament cognitiu.

Una vegada tinguem els resultats i després d’haver observat a l’entrevista personal
el nivell funcional de la persona, dividirem aquests dos grups en dos grups més.
Per tant, el resultat serà:

• Grup A: 5-6 persones amb envelliment normal i bona funcionalitat corpo-
ral.

• Grup B: 5-6 persones amb envelliment normal i una funcionalitat corporal
amb alguns problemes lleus.

• Grup C: 5-6 persones amb indicis de demència però amb bona funcionalitat
corporal.

• Grup D: 5-6 persones amb indicis de demència amb alguns problemes lleus
de funcionalitat corporal.

2.6.4 Disseny i temporització de les activitats

Les activitats seleccionades, amb una breu explicació del seu desenvolupament i
funció, són les següents:
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• Taller de “Bon dia”: començarem el programa cada dia amb aquest
taller, ja que ens ajudarà a fomentar l’orientació temporal i espacial durant
aproximadament 45 minuts.

• Mantenint el nostre cos/passeig pel barri: es tracta d’un treball de
gerontogimnàstica, i se sol treballar en minicircuits que es poden fer en una
sala. Pel que fa a l’activat “Passeig pel barri”, evidentment és una manera
més d’exercitar el cos i alhora millorar les dificultats que presenti cada
persona. Demanarem els exercicis que treballarem en sala al psicomotricista
del centre i observarem, portant un registre, les dificultats individuals
que les persones puguin presentar. Anirem comentant cada setmana els
progressos i les dificultats, tant a nivell individual com grupal, amb el
psicomotricista del centre, per anar ajustant i canviant els exercicis.

• Noves tecnologies: atesa la seva versatilitat, farem servir el programa
Gradior, que anirem ajustant a les necessitats de cadascun dels usuaris
mitjançant el gestor clínic intervenint directament sobre els dèficits que
detectem en cada persona.

• Activant la ment: en aquesta activitat treballarem petites tasques quotidia-
nes que requereixin l’ús de certes funcions cognitives treballant directament
sobre objectes: comptar monedes, identificar el nom d’alguns objectes i la
seva funció... Bàsicament, es tracta de fer exercicis de neurorehabilitació
cognitiva amb objectes reals segons les necessitats que detectem en els
residents. Farem una reunió setmanal amb el psicòleg del centre i amb
el terapeuta ocupacional amb l’objectiu de comentar els progressos o les
dificultats observats en les sessions d’aquesta activitat, ajustant el seu
contingut.

• Tallers de manualitats i cuina: pel que fa al taller de manualitats, aprofi-
tarem les festivitats i les estacions de l’any per preparar ornaments o petits
objectes per regalar. En el cas del taller de cuina, els residents ajudaran en
petites tasques al personal de cuina de la residència sota la nostra supervisió.
Tindrem sempre en compte el grau de dificultat que cada persona pot assolir
segons la seva funcionalitat. En aquest tipus de tallers és important tenir
en compte que es tracta de fer un entrenament i no una instrucció; per
tant, pensarem quines són les funcions que pensem que poden recuperar
desenvolupant certes tasques.

• Taller d’oci: dins de les teràpies és important la part de l’oci; si bé fan
les activitats que ells mateixos triïn, és important que puguin disposar de
diferents suports: jocs de taula, material per fer punt, un lloc per veure
cinema i comentar la pel·lícula...

A continuació presentem el cronograma setmanal per als tres mesos del programa
d’estimulació. Les activitats sempre seran les mateixes, però el seu contingut anirà
variant a mesura que detectem les necessitats de les persones que hi participen
(vegeu la taula 2.3).
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Taula 2.3. Cronograma setmanal del programa d’estimulació cognitiva

Hores del dia Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10-11 h Bon dia Bon dia Bon dia Bon dia Bon dia

11-12 h Noves
tecnologies

Activant la
ment

Noves
tecnologies

Activant la
ment

Noves
tecnologies

12-13 h Cuina Mantenint el
nostre cos

Cuina Mantenint el
nostre cos

Passeig pel
barri

13-16 h Menjar i
becaina

Menjar i
becaina

Menjar i
becaina

Menjar i
becaina

Menjar i
becaina

16-17 h Oci Manualitats Oci Manualitats Oci

2.6.5 Avaluació del programa

Si bé durant tot el procés observarem les millores que es produeixen en cada
resident i el programa Gradior ens indicarà el manteniment o augment de les
capacitats cognitives dels usuaris, tornarem a utilitzar els instruments d’avaluació
de funcionalitat i capacitat cognitiva inicials, és a dir, el miniexamen cognitiu de
Lobo (a nivell cognitiu) i el test de Barthel (a nivell funcional).

Serà el moment de compartir els resultats amb l’equip de professionals de la
residència. És l’hora d’avaluar conjuntament els resultats tant a nivell individual
com grup. L’èxit de la nostra tasca dependrà del nivell d’atenció que hem prestat a
les deficiències cognitives i funcionals de les persones, atès que si bé el programa
esdevé repetitiu al llarg de les setmanes, el contingut de les activitats es modifica
en funció de les necessitats detectades.


