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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.

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/que_es_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_dependencia/proces_de_reconeixement_de_la_situacio_de_dependencia/programa_individual_datencio_pia/
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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.



Promoció de l’autonomia personal 19 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social

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.



Promoció de l’autonomia personal 27 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social

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



Promoció de l’autonomia personal 33 Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social

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:
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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.
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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:
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• 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.
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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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