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Introducció

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

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

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

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

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

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Promoció de l’autonomia personal 8 Intervenció en les activitats de la vida diària

• Selecciona les tècniques per tal d’afavorir l’autonomia en les activitats de
la vida diària.

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

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

• Selecciona les activitats d’assistència sanitària.

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

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

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

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

• Assumeix el punt de vista dels usuaris.

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

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

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

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

• Utilitza materials amb iniciativa i creativitat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Actua respectant la intimitat de l’usuari i la seva pròpia autodeterminació.
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1. Activitats de la vida diària

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

Entenem per autonomia la capacitat, i/o fins i tot el dret, de prendre decisions
personals sobre com viure, d’acord amb les voluntats, llibertats i preferències
pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària
(ABVD), sigui de manera individual o amb suport tècnic. Així, perdre certa
autonomia a l’hora de realitzar les ABVD afectarà en gran mesura l’estat del
benestar integral dels nostres usuaris, no només de manera particular, sinó també
de manera general a les persones que l’envolten.

Les ABVD són totes aquelles tasques que realitzem de manera rutinària o a
diari, donant-nos la possibilitat de poder gaudir d’una vida més o menys digna.
Per tant, són totes aquelles activitats que inclouen la satisfacció de les nostres
necessitats més bàsiques; ens referim a:

• Menjar

• Vestir-se

• Higiene corporal

• Utilització del WC

• Control d’esfínters

• Desplaçaments dins la llar

Tot i així, també hem de tenir en compte les activitats de caire més instrumental;
així, les activitats instrumentals de la vida diària (AIVD) són, entre d’altres:

• Prendre la medicació

• Parlar per telèfon

• Desplaçar-se fora de la llar

• Utilitzar el transport públic

• Pujar escales

• Realitzar les tasques de la llar

• Administrar-se els diners
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• Anar al metge

• Comprar béns necessaris

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

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

Taula 1.1. Escales de valoració de les AVD

Aspecte a valorar Escala de valoració

ABVD Escala de Barthel

Escala de Katz

Escala d’incapacitat de la Creu Roja

AIVD Escala de Lawton i Brody

Marxa i l’equilibri Escala de Tinetti

Àrea mental i afectiva Escala de depressió de Yesavage

Estat mental Miniexamen cognitiu de Lobo

Rehabilitació Escala de Kenny

• Escala de Barthel: analitza 10 apartats, amb 8 grups d’activitats (alimen-
tació, ús del lavabo, vestir-se, higiene personal, utilització del WC, transfe-
rències del cos, deambulació i dificultats per pujar i baixar escales) i dues
funcions més que fan referència a la deposició i a la micció. La puntuació
màxima és de 100, on es considerarà que la persona és independent; en
canvi, si es marca 0 es considera que té gran dependència.

• Escala de Lawton i Brody: és una escala que ens ajudarà a completar
la informació que obtinguem de l’escala de Barthel. S’agrupa en vuit
grups d’activitats designades per a una dona (utilització del telèfon, anar
a comprar, preparació del menjar, treballs domèstics, rentat de la roba,
transport, control de la medicació i capacitat de la gestió financera); en canvi,
en l’home es valoren cinc apartats, i s’exclou preparar el menjar, realitzar
tasques domèstiques i rentar la roba. La puntuació en el cas de les dones
oscil·larà de 8 a 0 i en els homes, de 5 a 0.

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

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

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

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

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

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

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

En l’article 13 d’aquesta llei s’hi assenyalen tres objectius que han de garantir que
qualsevol persona amb dependència pugui desenvolupar-se de manera autònoma
en les activitats de la vida diària (AVD). Els objectius són els següents:

• Facilitar una existència autònoma dins del seu medi habitual el màxim de
temps possible.

• Promocionar un tracte digne en tots els àmbits de la vida personal, familiar
i social, tot afavorint la seva incorporació activa.

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

1.1.1 Fites evolutives i conquestes pendents

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

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

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

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

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

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

1.2 Autonomia i vida independent

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

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

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

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

• Drets humans i civils

• Autodeterminació

• Ajut i suport mutu

• Emancipació

• Integració a la comunitat

• Responsabilitat sobre la pròpia vida i accions

• Drets a assumir riscos

1.2.1 Vida quotidiana

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

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

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

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

1. Suports humans; concretats en:

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

2. Assistència a l’habitatge; concretada en:

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

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

3. Atenció d’adults; concretat en:

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

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

4. Assistència; concretada en:

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

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

1.2.2 L’autocura

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

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

• L’alimentació adequada a les necessitats.

• Les mesures higièniques.

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

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

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

• El desenvolupament d’activitats de caire més físic.

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

• Trobar-se en millor disposició física i mental.

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

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

• Tenir major control de la seva vida.

• Mantenir un bon estat de benestar social.

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

1.2.3 Intervenció en entorns quotidians

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

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

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

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

3. Emprarà l’empatia per tal d’entendre els motius de negació i de no voler
participar en la realització de determinades activitats de la vida diària, tot
reforçant-lo i estimulant-lo de manera positiva. Serà de vital importància
establir un clima de tolerància i confiança en què l’usuari pugui expressar
els seus sentiments i els seus problemes, així com els seus interessos.
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4. Es recolzarà en l’anàlisi i la participació d’altres professionals que ajudin a
fer entendre a l’usuari els beneficis terapèutics del desenvolupament d’una
actitud participativa.

5. S’encarregarà de fer partícips els familiars a l’hora de motivar i de realitzar
les ABVD.

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

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

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

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

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

1.2.4 Codi professional i ètica de la intervenció

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

• Respectant la seva autonomia.

• Respectant el seu nivell d’autodeterminació.

• Millorant els processos de comunicació.

L’equip interdisciplinari haurà de fer les següents actuacions:

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

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

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

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

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

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

1.3 La salut del professional cuidador

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

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

Taula 1.2. Afectacions del professional cuidador

Àrea d’afectació Tipus d’afectació

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

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

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



Promoció de l’autonomia personal 22 Intervenció en les activitats de la vida diària

Ergonomia

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

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

promoure entorns més
saludables a nivell d’higiene

corporal.

Psicosociologia

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

factors psicosocials en el treball
diari dels diversos professionals.

1.3.1 Com millorar les dificultats físiques i emocionals del cuidador

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

• Falta d’atenció.

• Irritabilitat.

• Augment de la tensió emocional.

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

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

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

2. Dedicar algunes estones del dia a descansar.

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

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

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

6. Relaxar-nos i respirar correctament.

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

1.3.2 Aplicació de tècniques de prevenció de riscos laborals

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

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

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

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

– Exercicis de respiració.

– Exercicis de relaxació.

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

– Controlar tots els nostres pensaments negatius i distorsionadors.

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

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

– Esgotament físic i emocional.

– Desenvolupament de pensaments negatius i distorsionadors.

– Sentiments de tristesa, ràbia...

– Dificultats per conciliar el son.

– Descurada aparença física.

– Dificultats per menjar, que provoquen pèrdua de pes.

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

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

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

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

3. Alimentar-nos i hidratar-nos correctament.

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

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

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

8. Descansar les hores necessàries.

9. Realitzar exercicis amb una certa regularitat.

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

1.4 El paper del tècnic en Integració Social

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

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

1.4.1 El tècnic davant l’agressivitat dels usuaris

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

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

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

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

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

• Anticipar amb antelació qualsevol mena de canvi.

• Emprar reforços positius per motivar-los.

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

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

1.4.2 El tècnic davant els riscos ergonòmics i psicosocials

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

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

• Exposició continuada de desgast emocional.

• Ritmes de treball elevats.

• Treballs amb torns i a vegades nocturns.

• Mobilitzacions dels usuaris la majoria de les vegades manuals.

• Postures poc ergonòmiques.

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

• Monotonia i repetibilitat de les tasques.

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

• Inseguretat i falta d’estima.

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

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

• Planificant amb antelació les tasques que cal desenvolupar.

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

1.4.3 Coordinació amb altres professionals

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

Per fer-ho serà convenient que tots els professionals s’organitzin en un únic equip
de treball, de tal forma que cada professional sigui responsable de l’actuació
d’una de les àrees i entre tots es respongui de manera global al mateix resultat. Així
doncs, el TIS pot coordinar-se i treballar amb els següents perfils professionals:

• Metges, infermers, auxiliars i tècnics d’infermeria.

• Educadors socials, treballadors socials i psicòlegs.

• Terapeutes ocupacionals i fisioterapeutes.

• Tècnics d’atenció a persones en situació de dependència.

• Tècnics d’animació sociocultural.

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

• Fomentar i millorar les activitats de la vida diària.

• Valorar i entrenar les AVD.

• Facilitar ajudes tècniques o material ortopèdic.

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

• Desenvolupar tècnics de mobilitat i transferències.

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

1.4.4 Transmissió de la informació

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

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

• Per vies més formals: els canals de transmissió de la informació formal es
caracteritzen per ser processos estandarditzats, regulats per uns protocols
escrits en què s’identifica el destinatari, el remitent, els continguts... Són
canals molt adients quan es volen tractar temes delicats o es volen agilitzar
els processos.

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

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

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

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

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

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

2.1 Activitats de la vida diària

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

• La higiene personal

• La vestimenta i el calçat

• L’aparença física

• L’alimentació

• La incontinència

• El descans

• La medicació

• Les tasques domèstiques

2.1.1 La higiene personal

La higiene personal és entesa com aquells procediments emprats en la prevenció i
conservació de la salut. Quan una persona es troba en situació d’independència es
troba capacitada per realitzar totes les tasques vinculades amb la higiene personal,
però en canvi, en situacions de dependència l’usuari, la majoria de les vegades,
necessitarà el suport d’un tercer per poder-les portar a terme. Així doncs, la
higiene personal perseguirà:

• Eliminar l’excés de greix, la suor i la brutícia de la pell.

• Evitar l’aparició de bacteris que fomentin una infecció.

• Eliminar les cèl·lules mortes que es troben en la superfície de la pell.

• Donar sensació de confort, benestar i ajuda per poder descansar.

• Estimular el rec sanguini.

• Mantenir la pell en bones condicions per tal que pugui portar a terme les
seves funcions vitals.

A l’hora de portar a terme qualsevol higiene personal, com a tècnics haurem de
tenir en compte les següents consignes generals:

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

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

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

5. Tindrem tot el material degudament preparat (gel, esponges o manyopla,
pinta, tisores, raspall de dents, tovalloles de diverses mides i la roba, tant
personal com l’íntima).

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

7. La temperatura de l’habitació haurà d’oscil·lar entre 22 i 24ºC. Per mantenir
la temperatura és apropiat tancar portes i finestres, d’aquesta manera evitem
els corrents d’aire.

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

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

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

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

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

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

Higiene personal a la banyera

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. No deixarem mai sol el nostre usuari.

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

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

7. Hidratarem tota la pell.

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

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

Higiene personal a la dutxa

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

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

1. Li oferim la nostra ajuda.

2. Oferirem un entorn segur i confortable.

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

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

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

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

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

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

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

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

Higiene personal al llit

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

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

2. Utilitzarem tovalloles grans per protegir el llit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. L’ordre de la neteja serà:

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

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

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

(e) Tòrax i mames.

(f) Abdomen.

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

(h) Esquena i natges.

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

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

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

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

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

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

Figura 2.1. Rentat de les extremitats inferiors

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Retirem tot el material i el guardem.

Figura 2.2. Rentat del cabell al llit

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

• A la banyera:

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

– Un agafador per entrar i sortir.

– Una catifa antilliscant per evitar caigudes.

• A la dutxa:

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

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

• Esponges amb mànec llarg i angular.

• Allargador de mànec.

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

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

• Raspall d’ungles amb ventoses.

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

• Orinal pla (figura 2.3).

• Calçadors amb mànec llarg.

• Pinta amb mànec llarg.

• Rentacaps de llit.

• Catifa antilliscant per a dutxa o banyera.

• Dispensador per a pasta de dents.

Figura 2.3. Orinal pla i dutxa amb suport

La higiene de la boca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La higiene de les mans

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

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

Com a tècnics, en el nostre dia a dia insistirem a portar una bona higiene de
mans, però també hem de ser conscients de traspassar aquesta informació als
nostres usuaris. Per poder portar a terme una bona higiene de mans realitzarem
els següents passos:

1. Primer ens mullarem les mans preferiblement amb aigua tèbia, ja que
d’aquesta manera eliminarem més ràpidament els bacteris.

2. Tot seguit ens aplicarem el sabó. El més recomanable és utilitzar un sabó
neutre.

3. Netejarem correctament les dues mans, fregant amb el sabó entre els dits i
les ungles.

4. Seguidament ens aplicarem de nou aigua tèbia i ens esbandirem.
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Les nafres

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

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

de l’usuari.

5. Un cop hàgim acabat ens eixugarem amb una tovallola.

6. Si les mans estiguessin molt resseques, aconsellaríem als nostres usuaris
aplicar-s’hi crema hidratant.

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

La cura de la pell

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

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

• Mantindrem la pell sempre seca i correctament hidratada.

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

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

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

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

2.1.2 La vestimenta i el calçat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Pel que fa al tipus de roba:

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

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

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

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

– Sabates sense cordills.

• Pel que fa al tipus de calçat:

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

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

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

• Botonadors amb una sola mà.

• Velcro.

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

• Adaptacions per a cordills.

• Clips per als pantalons.

• Adaptador per als mitjons.

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

2.1.3 L’aparença física

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

En relació amb el pentinat del cabell o de la barba, com a tècnics haureu de
seguir les següents consignes:

• Animarem la persona perquè es pentini per si mateixa tant el cabell com la
barba, sempre que tingui certa autonomia per fer-ho.

• Durant el rentat del cabell, farem massatges al cuir cabellut per tal d’afavorir
la relaxació.

• Ajudarem l’usuari a triar un tall de cabell apropiat i fàcil de pentinar.

• Portar-los a un estilista on se sentin a gust, segurs i confortables. Els
deixarem escollir sobre el tipus de pentinat. Si pel contrari la persona no
volgués sortir de casa, demanar que el servei vingui al domicili.

En relació amb el maquillatge, com a tècnics haureu de seguir les següents
consignes:

• Estimularem l’usuari a mantenir i adquirir hàbits de cura de la pell a través
de mètodes de neteja i hidratació.

• Per tal que els usuaris es puguin maquillar correctament, utilitzarem pots
amb tapes engrossides, ja que d’aquesta manera hauran de fer menys força.

• Per afavorir l’autonomia emprarem tons pastels, ja que no necessiten de
tanta precisió.
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En relació amb el manteniment de les ungles, com a tècnics haureu de seguir les
següents consignes:

• Hauran d’estar netes i curtes.

• S’aconsella tallar-les després del bany, ja que estan més toves.

• La forma correcta és donar-los forma corbada en els dits de la mà i recta en
els dels peus.

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

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

• Raspalls de cabell amb mànec ergonòmic i corbat.

• Llima d’ungles.

• Tallaungles amb base ovalada i amb incorporació de ventoses.

• Tallaungles amb lupa i llum.

• Tallaungles amb palanca gran o amb mànec llarg.

• Tisores de pedicura.

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

• Maquillatge.

• Miralls quadrats i reclinables.

• Dispensador de sabons.

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

2.1.4 L’alimentació

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

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

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

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

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

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

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

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

• L’ajudarem en allò estrictament necessari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Engruixidors de coberts, que faciliten la subjecció.

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

Les dietes (tipologia)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Problemes alimentaris més freqüents

Entre els problemes alimentaris més freqüents en destaquen especialment dos:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.5 La incontinència

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

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

Taula 2.1. Factors relacionats amb la incontinència

Incontinències psicològiques Incontinències fisiològiques Incontinències socials

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

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

Lesions al cervell que no indiquen el senyal de
micció.

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

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

Patiment i vergonya.

Lesions al cervell vinculades amb la
deambulació.

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

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

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

Dificultats per anar al lavabo.

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

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

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

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

2.1.6 El descans

És tracta d’una de les activitats més importants del nostre dia a dia, ja que ens ajuda
a reparar-nos de la jornada diària. Com a professionals haurem de desenvolupar
les següents pautes en relació amb el descans dels nostres usuaris:

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

• Es recomana sempre descansar entre 7 i 8 hores.

• Establirem uns horaris regulars per anar a dormir i per llevar-se.

• Establir uns hàbits abans d’anar a dormir; per exemple, que vagin a orinar
abans.

• Evitarem el soroll i la llum intensa; per tant, serà molt recomanable que les
habitacions estiguin allunyades de focus perjudicials per al son.

• En aquells casos que siguin necessaris, instal·larem un llum nocturn que
ajudi l’usuari a poder-se desplaçar fins al lavabo. Es pot posar a la tauleta
de nit o bé a la paret.

• Les habitacions no hauran de tenir cap mena d’obstacle que impedeixi la
mobilitat, i en els casos necessaris se simplificarà al màxim el mobiliari del
dormitori.

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

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

2.1.7 Úlceres per pressió

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

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

Taula 2.2. Principals localitzacions de les úlceres per pressió

Postura prolongada Zona en la qual haurem de tenir especial atenció

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

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

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

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

• Revisarem a diari la pell dels nostres usuaris.

• Mantindrem la pell neta i seca.

• Emprarem cremes hidratants.

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

• Portarem a terme els canvis posturals adients.

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

2.1.8 La medicació

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

És molt important que com a tècnics tinguem present les següents consignes:

• En el moment de donar la medicació prescrita pel metge, si detectem que
l’usuari presenta alguna mena d’al·lèrgia, automàticament ho haurem de
comunicar.

• Hem de ser coneixedors dels tipus de medicaments que poden prendre els
nostres usuari, així com dels horaris d’ingesta i vies de subministrament,
entre d’altres.
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• Hem de guardar correctament els medicament dins de l’embolcall i tenir-los
guardats en un espai que no sigui massa càlid.

• Si el nostre usuari hagués de prendre diferents medicaments, s’aconsella
emprar un horari en què s’especifiqui horari i dies que s’han de prendre.

L’administració dels medicaments es pot realitzar per diverses vies, però aquí
només remarcarem les més comunes dins del vostre àmbit professional, ja que
la resta les solen utilitzar altres professionals com les infermeres. Les principals
vies que utilitzarem amb els nostres usuaris seran la administració via oral, la
sublingual i la via tòpica.

L’administració de medicaments per via oral sol ser la més comuna i també la
més fàcil d’aplicar; això sí, sempre que el nostre usuari no tingui problemes a
l’hora d’empassar. Quan ens toca administrar medicaments per la via oral, com a
professionals haurem de tenir en compte aquests aspectes:

1. Abans de donar-li les pastilles ens haurem de rentar correctament les mans.

2. Asseiem el nostre usuari.

3. Administrem el medicament amb un got d’aigua, suc o llet.

4. Si no el pogués empassar es procedirà a triturar la pastilla, però aquest pas
s’ha de consultar amb el facultatiu, ja que hi ha medicaments que quan es
trituren perden les seves propietats.

En l’administració per via sublingual, l’absorció és molt més ràpida que l’oral, ja
que la medicació es col·loca sota la llengua. La medicació no s’ha de mastegar ni
empassar, i mentre l’usuari estigui amb la medicació no podrà ni beure ni fumar.

L’administració per via tòpica es farà a través de la pell o de les mucoses. Solen
ser pomades o cremes que s’apliquen directament sobre la pell. El procediment
que cal seguir és el següent:

1. Abans d’aplicar-li la crema o la pomada ens haurem de rentar correctament
les mans.

2. Netejarem i eixugarem la pell de l’usuari abans d’aplicar la pomada o la
crema.

3. Aplicarem una quantitat petita i l’estendrem per tota la pell de manera
uniforme.

4. En acabar, ens tornarem a netejar les mans.

2.1.9 Les tasques domèstiques

Les tasques domèstiques són aquelles activitats no remunerades realitzades per al
manteniment i benestar de la pròpia llar. Les activitats principals serien la neteja
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dels mobles per treure la pols, endreçar els calaixos i la roba, netejar el terra, els
plats, planxar la roba, fer la compra d’aliments, cuinar...

Els usuaris amb dependència, en el seu dia a dia, troben certes dificultats per
portar a terme les diverses tasques domèstiques de la llar. Per això, com a tècnics
haurem d’analitzar les característiques individuals de cadascun dels usuaris i
valorar quin tipus d’ajuda tècnica pot resultar més eficient per al desenvolupament
autònom de les tasques domèstiques dins de l’extensa varietat d’ajudes tècniques
relacionades amb les tasques de la llar.

Algunes de les principals ajudes tècniques que poden fer servir els nostres usuaris
són:

• Sistemes de subjecció per un braç que permeten escombrar o netejar el terra.

• Escombres i recollidors amb mànecs llargs.

• Cubells amb rodes i escorredors elèctrics.

• Escombretes fixades a les parets per netejar els gots i els plats.

• Taules de planxar que es troben fixades a la paret i es dobleguen en sentit
vertical.

• Aspiradores i netejamoquetes que netegen soles.

En el catàleg del Centre de Referència Estatal d’Autonomia Personal i Ajudes
Tècniques (CEAPAT) trobareu una gran varietat de productes que facilitaran
les tasques domèstiques dels usuaris, concretament en l’apartat de productes
de suport per a les activitats domèstiques. Aquests es troben classificats en
subapartats, entre els quals trobem productes de suport per preparar els aliments,
per netejar els estris de cuina, per al menjar, per portar a terme la neteja de la llar
i per confeccionar i mantenir els tèxtils.

2.2 Les adaptacions de l’entorn

Al llarg de la nostra vida tots podem passar per situacions en què la nostra mobilitat
o comunicació es vegi reduïda o simplement eliminada. És per això que serà de
vital importància analitzar el nostre entorn per tal de fomentar la millora dels
espais interns i externs dels nostres edificis, dels nostres equipament públics, dels
nostres carrers, etc., fent que siguin al més accessibles i ergonòmics possible de
cara a la utilització per part de qualsevol individu, tingui o no tingui cap mena de
discapacitat o dependència.

Adaptar l’entorn ajudarà a augmentar la seguretat del mateix i a la vegada
incrementarà la qualitat de vida de les persones que hi viuen. Les principals
normes en seguretat són:

1. Instal·lacions elèctriques:

Catàleg del CEAPAT

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

http://www.ceapat.es/ceapat_01/index.htm
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• Els cables mai podran estar pel mig dels passadissos. És convenient
que es fixin a les parets.

• Els endolls hauran d’estar assegurats.

• Hi ha d’haver força interruptors, i es col·locaran en espais estratègics.

• Col·locar fonts lluminoses que orientin els usuaris però que no els
provoquin enlluernaments.

2. Els paviments:

• Hauran de ser llisos, antilliscants i sense elements que sobresurtin.

• Les moquetes les haurem d’eliminar, ja que provoquen caigudes, però
si no les poguéssim eliminar haurien de ser de pèl curt i fixades al
terra.

• Les escales hauran d’estar degudament senyalitzades.

3. Els accessos:

• Evitarem les escales i les substituirem per una rampa suau. Si no es
pogués, els esglaons hauran de disposar de bandes antilliscants i de
color i textura diferent per veure’ls amb claredat.

• Els porters automàtics, els interruptors, les bústies, etc., hauran de
permetre un accés fàcil. És recomanable situar-los a 1,40 m.

• Les portes han de complir el mínim de 0,80 m d’amplada i 2 m
d’alçada.

• Els passamans hauran d’ésser ergonòmics. És molt recomanable
utilitzar passamans llargs, ja que afavoreixen l’equilibri i l’estabilitat
dels usuaris mentre caminen.

• Es col·locaran baranes per facilitar el desplaçament, i es dissenyaran
de manera no escalable.

• Els ascensors hauran de ser amples per afavorir que hi càpiga una
cadira de rodes i que es pugui manipular.

• Retirar catifes i altres objectes innecessaris que obstaculitzin el pas.

4. Organització del mobiliari per facilitar els desplaçaments:

• Els mobles mai hauran d’impedir les vies de pas.

• Les portes hauran de ser amples per tal que hi pugui passar una cadira
de rodes.

5. Lavabo:

• Disposar de terres antilliscants.

• Col·locar una estoreta dins de la banyera o la dutxa per evitar caigudes.

• Col·locar barres tant al lavabo com a la dutxa que ajudin els usuaris
a recolzar-se però que a la vegada els ajudin a fer correctament la
transferència.

• Utilitzar diverses ajudes tècniques, com cadires de lavabo, aixecadors
del vàter...
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• L’aixeta de la dutxa hauria de ser termostàtica i de palanca, ja que són
més fàcils de manipular.

• Evitar tancar la porta del lavabo.

• Les portes haurien d’obrir cap a l’exterior.

6. Menjador:

• Les cadires hauran de tenir reposabraços i suports.

• Utilitzarem més la butaca que el sofà.

• Els seients no han de ser molt alts ni molt baixos, per afavorir les
mobilitzacions.

• Emprar televisors amb comandament a distància i telèfons sense fils.

7. Habitacions:

• Evitarem col·locar el llit al costat de la paret, per tal de facilitar-ne la
mobilitat pels dos costats.

• Intentar no orientar el llit a prop de la finestra, ja que pot provocar
enlluernaments, sobretot en aquells usuaris que presenten problemes
visuals.

• Emprar llits articulats per millorar les transferències. Si no es pogués
posar un llit articulat, ens assegurarem que aquest no sigui ni massa
alt ni massa baix.

• Suprimirem les moquetes, ja que provoquen caigudes.

• En usuaris amb problemes amb la mobilitat farem servir els matalassos
d’aire, ja que alleugereixen els dolors del cos.

8. Cuina:

• L’aigüera no ha de ser massa alta ni massa profunda.

• Les aixetes de palanca eviten lesions als canells.

• Els prestatges no han d’estar ni massa alts ni massa baixos.

• Els estris més habituals per cuinar cuinar es col·locaran en espai
accessibles.

• Emprar cuines elèctriques o de vitroceràmica evita les cremades. A
més a més, en tenir una superfície plana ajuden a emprar correctament
els estris.

• El terra haurà de ser antilliscant.

2.3 Ajuts tècnics en les activitats de la vida diària

Un ajut tècnic és un instrument, equip o sistema utilitzat per una persona discapa-
citada o dependent, i produït específicament per a ella o disponible per a qualsevol
persona, que ajuda a compensar, alleujar o neutralitzar la seva discapacitat o
dependència. Les ajudes tècniques són útils (destinataris):
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• Per a tots tipus de discapacitat (física, sensorial, intel·lectual).

• En totes les etapes de la vida (nens, adults, persones grans).

• Per a tota activitat (mobilitat, activitats de la vida diària, comunicació,
treball, lleure, esport...).

• Per a tots els llocs on poden estar les persones (espai residencial, transport,
zones urbanes o rurals...).

A l’hora de cercar l’ajut tècnic més apropiat per al nostre usuari, podem fer
servir la classificació del Centre Estatal d’Autonomia Personal i Ajudes Tècniques
(CEAPAT). Dins del seu catàleg podreu trobar una gran quantitat d’ajudes
tècniques, tenint en compte la diversitat funcional o el grau de dependència dels
nostres usuaris.

Les ajudes tècniques tenen com a finalitat:

• Prevenir: donar seguretat, evitar caigudes i accidents, evitar lesions a la pell
o altres, i especialment per al manteniment de la salut i per al manteniment
de l’autonomia més temps.

• Millorar l’autonomia: compensar o suplir la limitació funcional i facilitar
la participació de la persona en l’activitat.

• Facilitar la tasca del cuidador: evitar esforços en la cura de la persona
amb discapacitat.

En la taula 2.3 podeu veure el tipus d’ajudes tècniques segons l’àrea d’afectació.

Taula 2.3. Tipus d’ajudes tècniques segons l’àrea d’afectació

Àrea d’afectació Ajudes tècniques

Per a la protecció i la higiene personal Recol·lectors d’orina, les ajudes per aixecar-se del llit o per banyar-se: barres de dutxes,
adaptadors per a aixetes, seients de banyera i dutxa, materials antilliscants, velcros i botonadors,
calçadors...

Per afavorir la mobilitat Cadires de rodes, pròtesis i ortesis per afavorir la bipedestació i la deambulació, caminadors,
bastons, crosses i trípodes, discos giratoris...

Per afavorir les tasques domèstiques Estris per ajudar a preparar els aliments, per ajudar a netejar, per ajudar a alimentar-se...

Per a l’adaptació a l’entorn (mobles i adaptacions
d’edificis i llars residencials)

Taules, dispositius de llum, llits, dispositius per tancar i obrir portes...

Per afavorir la comunicació, la informació i la
senyalització

Micròfons, amplificadors, ordinadors, productes de recolzament a la senyalització, la comunicació,
l’orientació espacial i temporal...

Per a l’abast de productes Estris per arribar a llargues distàncies o per substituir les funcions de la mà.

Per afavorir l’oci Jocs adaptats a les característiques individuals, pilotes de goma de diferent diàmetre i rigidesa.

Per al tractament mèdic Blísters setmanals o mensuals, calendari per controlar la medicació, tallador de pastilles i triturador,
dispensador de gotes, xeringuilles, pistoles d’injecció...

Per a la prevenció d’úlceres per pressió Coixins, matalassos i sobrematalassos, pròtesis i ortesis per afavorir la bipedestació i la
deambulació.
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Tots els materials han d’estar regits per la norma ISO 9999, dins de la
classificació de l’Associació de Teràpia Ocupacional, que pretén generar
entorns i ajudes al més accessibles possibles, tot generant materials eficaços,
segurs i accessibles a qualsevol mena d’usuari i discapacitat.

2.4 Tècniques d’entrenament d’habilitats de la vida diària

Totes les tècniques relacionades amb les activitats de la vida diària (AVD) hauran
d’anar orientades a aconseguir la independència de les persones amb dependència
amb l’objectiu de preparar-la i ajudar-la a ser al més autònoma possible. Per fer-
ho ens pot ser de gran ajuda emprar les tècniques de modificació de conducta,
com el modelatge, l’encadenament i els reforços.

A l’hora de portar a terme qualsevol de les activitats descrites en l’apartat anterior,
el tècnic en integració social haurà de seguir les següents premisses:

1. Ens assegurarem que l’habitació compleix amb els requisits de privacitat i
llum apropiada.

2. Examinarem cadascuna de les tasques a desenvolupar i, si fos necessari, les
desglossarem en passos més simples.

3. Ajudarem el nostre usuari a realitzar totes les tasques que pugui de manera
autònoma.

4. Tenir preparats tots els estris necessaris per portar a terme cadascuna de les
activitats descrites anteriorment.

5. Donar una instrucció verbal cada vegada.

6. Donar instruccions visuals emprant la tècnica del modelatge.

7. Tenir paciència i donar el temps necessari per tal que el nostre usuari pugui
portar a terme l’activitat.

8. Animar i motivar el nostre usuari en tot moment

2.4.1 Programes d’entrenament de les habilitats de la vida diària

Els programes d’entrenament de les habilitats de la vida diària són un conjunt
estructurat i sistemàtic d’actuacions que tenen com a finalitat augmentar o millorar
les habilitats de la vida diària. Es troben organitzats en una seqüència de quatre
accions:

1. Valoració inicial de les AVD: és la primera fase de la intervenció. Es compon
de dos processos:
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• La recollida d’informació, que se centra en l’anàlisi del nivell funcional
de la persona i dels factors ambientals en els quals es mou.

• La concreció d’aquestes necessitats en un diagnòstic de la funcionalitat.

Aquesta valoració no s’ha de focalitzar en les limitacions o dificultats de l’individu,
sinó en la determinació del nivell de capacitat funcional que conserva l’usuari. A
partir de l’anàlisi d’aquestes dades es farà un diagnòstic de la funcionalitat de la
persona que permetrà iniciar la fase de planificació del programa.

2. Planificació del programa d’entrenament: la segona fase d’intervenció està
formada per diverses etapes.

El primer que farem serà el plantejament dels objectius de la intervenció. Els
objectius indiquen allò que volem aconseguir o els efectes i resultats que s’esperen
quan es planteja un programa d’entrenament, ja que el que pretenem és modificar
una determinada situació. Els objectius ens ajudaran a donar resposta a aquestes
preguntes:

• Què pretenem aconseguir?

• Quins canvis volem aconseguir?

• Quins efectes i resultats volem assolir?

Els objectius els redactarem en tres nivells:

1. Primerament definirem els objectius generals. Aquests corresponen a les
finalitats genèriques del nostre programa i tenen com a missió definir el
propòsit del programa.

2. Dels generals sorgeixen els objectius específics. Aquests s’encarreguen de
concretar els generals, tot indicant el camí que cal seguir per assolir-los.

3. Finalment, ens trobem amb els objectius operatius. S’encarreguen de
concretar els objectius específics. Aquests, a diferència dels anteriors, són
quantificables i mesurables a partir d’indicadors. Els objectius operatius ens
ajudaran a fer el seguiment i l’avaluació del grau de compliment del nostre
programa.

Després, en una segona fase, un cop hem concretat tots els objectius, caldrà fer
el disseny les activitats, que ens ajudarà a definir les actuacions específiques i
pràctiques que ens permetran desenvolupar les tasques d’entrenament. A banda:

• Aquestes activitats hauran d’estar planificades a través d’un calendari o
cronograma que ens permeti saber en quina seqüència durem a terme les
activitats.

• També ens caldrà determinar les tècniques d’intervenció i els recursos
necessaris que necessitarem per portar a terme cadascuna de les activitats.
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3. Execució del programa d’entrenament en AVD: un cop planificat el
programa d’entrenament el durem a terme tenint en compte sempre les necessitats
i potencialitats de la persona usuària de les quals partim, és a dir, del diagnòstic
de funcionalitat i dels objectius que ens hem proposat assolir.

Cal tenir en compte que els programes són més eficaços si es desenvolupen a
nivell individual, és a dir, sobre un sol usuari, ja que atendrem més i millor les
seves necessitats. Per tant, prioritzarem l’entrenament individual.

També cal tenir en compte l’entorn de la persona usuària. En cas que l’entrena-
ment es doni en la pròpia llar, disposar d’una llar adaptada és una condició bàsica
perquè la persona en dependència pugui assolir la major autonomia possible.

4. Avaluació del programa: és la darrera fase del programa d’entrenament i
permet valorar en quina mesura els objectius previstos s’han assolit. A més a
més, s’encarrega de valorar els resultats i definir les conclusions oportunes en
relació amb la consecució dels objectius establerts a l’inici. Ens ajuda a detectar
deficiències i a reorientar-les.

Una vegada finalitzat el programa d’entrenament d’habilitats de la vida diària, com
a tècnics haureu d’elaborar un informe en què es recullin totes les incidències
esdevingudes durant la vostra posada en marxa del programa.

2.5 Exemple pràctic d’un programa d’entrenament en AVD

Les activitats de la vida diària (AVD) són necessàries per mantenir una correcta
salut i la pròpia autonomia personal i social. Els usuaris requeriran tenir certes
destreses per realitzar les tasques quotidianes, com ara mantenir la higiene
personal, vestir-se i desvestir-se diàriament, tenir cura de l’alimentació i fer les
tasques domèstiques, entre d’altres.

Per això, tots els programes d’entrenament en AVD s’han de realitzar de manera
individualitzada, adaptant-los a les característiques i necessitats de cada usuari
i establint un període d’assimilació i acomodació dels nous aprenentatges per
aconseguir que l’usuari adquireixi la màxima autonomia possible, desenvolupant
les tasques de manera eficaç i amb total seguretat.

A continuació presentem un supòsit d’entrenament per a una dona de 86 anys
amb Parkinson en fase moderada. Com a tècnics haurem de confeccionar-li un
programa d’entrenament en habilitats perquè pugui assolir amb certa autonomia
les tasques quotidianes.

Supòsit d’un programa d’entrenament en AVD

La Matilde, una dona de 86 anys amb Parkinson en fase moderada, viu en un segon pis
sense ascensor i presenta certs problemes de mobilitat. El Servei d’Atenció Domiciliaria
(SAD) us ha demanat que li feu una valoració, i en el desenvolupament del seu Programa
individual d’atenció (PIA) heu detectat que manté la marxa però mostra dificultats d’equilibri.

En relació amb les AVD, cada cop hi ha de dedicar més temps i esforç, i s’ha adonat que
sovint necessita ajut d’una altra persona. El més important que cal treballar és:
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• La higiene personal: presenta dificultats en la higiene diària bàsica i moltes dificultats motrius
per a la higiene a la dutxa.

• La vestimenta: li costa apujar-se la roba.

• L’alimentació: tot i que té certa autonomia a l’hora de menjar, presenta dificultats en la
utilització dels coberts.

• Les tasques culinàries: presenta iniciativa per cuinar els diferents àpats però mostra dificultats
en l’ús dels estris de cuina i en la realització de menús variats.

Els seus dos fills la intenten ajudar, però se senten perduts i necessiten indicacions
concretes que donin resposta a les necessitats de la seva mare.

2.5.1 Disseny del programa d’entrenament de la usuària en les AVD

Primerament, atendrem a les circumstàncies particulars del programa d’entrena-
ment en les AVD. Per fer-ho analitzarem totes les variables que es donen en el
context d’actuació:

• Sabem que la usuària té 86 anys, que viu sola i que presenta certes dificultats
de mobilitat i per realitzar les AVD d’higiene, vestimenta i alimentació.

• Té referents familiars col·laboratius amb certes dificultats per ajudar-la en
el seu dia a dia.

Per aquest motiu, plantejarem la següent intervenció:

• Un programa d’entrenament en les AVD de caire individual al propi
domicili.

• El programa constarà de sessions diàries, de dilluns a divendres, de 2 h de
durada, que es faran al llarg de dues setmanes.

• El programa atendrà la demanda de formació dels fills de la usuària, per
això es farà en un horari en què la família hi sigui present.

2.5.2 Formulació dels objectius del programa d’entrenament en AVD

A partir de la valoració inicial de la situació de la usuària al domicili concretem els
objectius del programa segons els tres nivells de concreció: generals, específics i
operatius, tal com es mostra en la taula 2.4.
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Taula 2.4. Objectius del programa d’entrenament de la Matilde

Objectiu general Objectius específics Objectius operatius

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

Realitzar la higiene personal
diària

Rentar-se fora de la dutxa

Dutxar-se amb aigua i sabó

Utilitzar productes adaptats per
facilitar la vestimenta diària

Apujar-se la roba amb les pinces
de mànec

Valorar la importància de l’ús de
roba còmoda

Cuinar els diferents àpats Preparar menús variats

Ajudar-se d’estris de cuina i
coberts adaptats

2.5.3 Metodologia

La metodologia emprada amb aquesta usuària serà participativa alhora que
educativa, ja que el que pretenem és que la Matilde adopti noves estratègies que
l’ajudin a afavorir la seva autonomia, permetent-li actuar de manera autònoma,
sense necessitat de dependre de ningú.

Per fer-ho emprarem tècniques que ens ajudin a millorar i a potenciar les capacitats
i funcionalitats en aquelles AVD en què la Matilde presenta més dificultats. A més,
hem de tenir en compte que la nostra funció com a tècnics també és assessorar
i entrenar en l’ús de productes de suport, tant la Matilde com els seus fills;
per això, aplicarem una sèrie de tècniques que ens ajudaran a crear entorns més
favorables i adaptats a les necessitats de la usuària.

Les tècniques que emprarem amb la Matilde i els seus fills seran cinc:

• La primera que utilitzarem serà la tècnica de la reestructuració cognitiva,
ja que ens ajudarà a modificar aquelles creences errònies que li impedeixen
comportar-se de manera assertiva vers el tècnic d’Integració Social i els seus
fills. Com a tècnics encaminarem la Matilde a detectar les seves pors i els
seus errors de manera autònoma.

• La segona que portarem a terme serà la tècnica de la instrucció verbal,
en què com a tècnics emprarem el diàleg amb la Matilde per explicar-li
quines habilitats socials són de vital importància que modifiqui o ampliï per
millorar el desenvolupament de les AVD amb què presenta més dificultat.

• Per desenvolupar les dues primeres tècniques necessitarem, a més, utilitzar
la tècnica del modelatge amb la qual entrenarem la Matilde a partir de
la imitació i de l’observació directa del nostre model (quan nosaltres hi
estiguem) o del model dels seus fills (quan no supervisem la tasca). Per
portar-la a terme amb la Matilde seguirem els següents passos:
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1. Primer informarem la Matilde del que practicarem amb ella i del que volem
aconseguir amb aquella o aquelles activitats. Li explicarem detalladament
les actuacions que durem a terme per assolir els objectius planificats, i
en tot moment l’animarem a superar les pors i a actuar amb fermesa i
determinació.

2. Planificarem un cronograma en què hi establirem les diverses activitats
que ens hem programat amb la usuària i la instruirem perquè compleixi
i segueixi aquelles activitats. Se li explicaran un per un els continguts
que es volen assolir en cadascuna de les sessions que portarem a terme i
l’ajudarem a reconduir-les quan sigui necessari, sempre respectant el seu
principi d’autodeterminació i actuant exclusivament quan considerem que
veritablement és necessari.

3. Repetirem les activitats tantes vegades com siguin necessàries fins que
comprovem que la Matilde les té completament automatitzades i que per
si mateixa és capaç de desenvolupar-les; en aquest moment ja no farà falta
la nostra supervisió, ja que la usuària haurà consolidat correctament les
diverses conductes planificades.

• La quarta serà la tècnica de la retroalimentació o feedback, tant amb la
Matilde com amb els seus fills, per fer-los saber de l’evolució de les seves
accions en les AVD o, pel contrari, per ajudar-los a corregir i a millorar en
aquelles activitats amb què encara presenten certes dificultats.

• Finalment, acabarem utilitzant la tècnica de la reestructuració ambiental,
la qual ens ajudarà a afavorir la qualitat de vida de la Matilde. El que farem
és realitzar petites modificacions en el seu entorn quotidià i físic que l’ajudin
en el seu recolzament diari.

2.5.4 Selecció de les activitats del programa d’entrenament en AVD

Per poder portar a terme el programa d’entrenament en AVD de la Matilde ens
hem proposat les següents quatre activitats:

• Activitat 1: Higiene personal bàsica.

– Descripció: amb aquesta activitat promourem els hàbits d’higiene
personal diària fora de la dutxa, concretament rentar-se la cara, les
dents, les mans, pentinar-se i/o maquillar-se.

– Objectiu operatiu:

– 1.1.1. Rentar-se fora de la dutxa

• Activitat 2: Higiene personal dins la dutxa.
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• Descripció: amb aquesta activitat promourem els hàbits d’higiene personal
diària dins de la dutxa, atenent als aspectes en què presenta més dificultats
i facilitant-li mesures de seguretat per evitar accidents.

• Objectiu operatiu:

• 1.1.2. Dutxar-se amb aigua i sabó.

• Activitat 3: La vestimenta.

• Descripció: amb aquesta activitat promourem els hàbits de la vestimenta
diària, atenent als aspectes en què presenta més dificultats i facilitant-li les
ajudes tècniques necessàries perquè ella mateixa s’aconsegueixi vestir de
manera autònoma. Emprarem sempre roba còmoda, ampla i elàstica.

• Objectius operatius:

• 1.2.1. Apujar-se la roba amb les pinces de mànec.

• 1.2.2. Valorar la importància de l’ús de roba còmoda.

• Activitat 4: Tècniques culinàries

• Descripció: amb aquesta activitat treballarem els hàbits de cuina més
adients a l’hora de preparar els diferents àpats, fomentant la realització de
menús variats i equilibrats. S’ensenyarà a utilitzar diferents estris adaptats
per facilitar la tasca de cuinar.

• Objectius operatius:

• 1.3.1. Preparar menús variats.

• 1.3.2. Ajudar-se d’estris de cuina i de coberts adaptats.

2.5.5 Temporalització del programa d’entrenament de les AVD

En la planificació de la temporalització hem de tenir en compte la demanda de
formació que els fills de la usuària ens han fet; per això, les diferents activitats
s’hauran de realitzar en un horari en què la família hi sigui present. Per tant, el
primer que caldrà és consensuar l’horari d’intervenció amb la família.

D’altra banda, en aquest cas, la usuària mostra certa autonomia en algunes AVD, i
en les que necessita ajuda està recolzada per la família. Per tant, la nostra tasca no
serà tant d’intervenció directa amb la Matilde, sinó que farem una intervenció
encarada a l’ensenyament-aprenentatge de les activitats, donant a conèixer
mètodes, tècniques i recursos útils tant a la usuària com a la família.

En tot moment ens assegurarem que les activitats s’aprenen de manera progres-
siva a través de diferents sessions que persegueixen una única finalitat: conèixer
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Trobareu més informació
sobre el model

d’aprenentatge de
Bandura i Ausebel a la

unitat “Entrenament
d’habilitats d’autonomia

personal i social”,
d’aquest mateix mòdul.

el mètode, les tècniques i els recursos per tal de posar-ho en pràctica diàriament
de la manera més autònoma possible, i en cas que no sigui possible, amb ajuda de
la família.

Per això, malgrat que les activitats són bàsiques i rutinàries, al cronograma no es
programen cada dia, sinó seguint una pauta que permeti aprendre-les i executar-les
gradualment. En concret, proposem un cronograma de 20 h de durada en sessions
diàries de 2 h distribuïdes de la següent manera (vegeu la figura 2.4):

Figura 2.4. Cronograma del programa d’entrenament de la Matilde

2.5.6 Desenvolupament de les sessions d’entrenament en AVD

Les quatre activitats que hem planificat es basaran en el model d’aprenentatge
de Bandura (aprenentatge per imitació utilitzant un model de referència) i
en el model d’aprenentatge significatiu d’Ausubel (aprenentatge d’assimilació i
acomodació).

Per portar a terme les diverses activitats partirem del següent esquema seqüenci-
al:

1. Presentació de les diverses activitats a la Matilde.

2. Preparació de la Matilde davant les activitats.

3. Instrucció a partir d’un model, en aquest cas el nostre com a tècnics en
cadascuna de les activitats a desenvolupar.

4. Implementació de les diverses activitats de manera seqüenciada.

5. Feedback i retroalimentació.

6. Automatització dels diversos aprenentatges.

7. Consolidació dels aprenentatges.

Iniciarem la intervenció presentant-nos a la Matilde i explicant-li que hem disse-
nyat un programa adaptat a les seves necessitats i característiques que executarem
de manera individualitzada al propi domicili.
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Li explicarem, de manera genèrica i amb llenguatge planer, les activitats que
hem programat i els objectius que volem assolir amb cadascuna d’elles. També
li explicarem la temporalització prevista i la importància de mantenir una actitud
oberta i participativa. Un cop explicat el programa i les quatre activitats previstes,
passarem a implementar el programa seguint el cronograma preestablert.

Com a tècnics, donarem molta importància a l’ordre d’implementació i
d’execució en totes les activitats, i adaptarem els passos a les necessitats de
l’usuari. En tot moment supervisarem les accions que realitzi, tot corregint
aquells aspectes en què presenti més dificultat i fomentant un feedback
bidireccional. Emprarem el reforç positiu com a tècnica de modificació de
conducta i de motivació de l’activitat.

Activitat 1: higiene personal bàsica

Es tracta d’una activitat que pretén fer conscient a la usuària d’adquirir bons hàbits
d’higiene personal vinculats a les seves necessitats, sempre fora de la dutxa i de
manera diària.

Comunicarem de manera detallada la importància de la higiene en el nostre dia
a dia i explicarem tots els passos que cal seguir, així com l’ordre correcte dels
mateixos, per tal que la Matilde s’acostumi a fer-ho per si mateixa. Així, per
seqüenciar correctament aquesta activitat li ensenyarem els següents passos:

1. Realitzarem l’activitat conjuntament amb la usuària i sempre procurarem
no envair la seva intimitat.

2. Deixarem preparats tots els estris i materials necessaris per portar a terme la
higiene diària fora de la dutxa, com el raspall de dents, la pinta, la tovallola
per eixugar-se la cara i les mans...

3. Supervisarem l’activitat i, quan sigui necessari, l’estimularem de manera
verbal si considerem que s’oblida d’algun aspecte de la seva higiene diària.
La idea és que nosaltres li mostrem el model correcte per fer l’activitat i a
posteriori li deixem temps perquè la faci ella per si mateixa.

4. Li ensenyarem a netejar-se correctament la cara, a tenir cura de les dents
(aquesta activitat la treballarem força sempre en en acabar els diversos
àpats), a pentinar-se i a tenir cura de les mans.

Activitat 2: higiene personal dins la dutxa

Explicarem de manera detallada la importància de dutxar-se els dies que ella
seleccioni. Concretarem els passos a seguir, així com l’ordre correcte dels
mateixos, per tal que la Matilde s’acostumi a fer-ho per si mateixa.

Com a tècnics tindrem molt en compte l’ordre d’implementació i d’execució
de l’activitat, i adaptarem els passos a les necessitats de la usuària. Així, per
seqüenciar correctament aquesta activitat, li ensenyarem els següents passos:
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1. Prepararem tots els materials que necessitarà per portar a terme l’activitat:
roba neta, tovalloles, sabó, esponja, estora de la dutxa...

2. Respectarem la intimitat de la Matilde, tot evitant que a l’hora del bany hi
hagi massa familiars dins del lavabo. Per poder-li donar aquesta intimitat
podem tancar la porta o córrer les cortines de la banyera o dutxa.

3. Obrirem l’aixeta i graduarem la temperatura de l’aigua segons els gustos de
la usuària. Com a tècnics és molt important tenir en compte l’opinió de la
usuària i evitar els corrents d’aire.

4. Li anunciarem que s’ha de treure la roba i col·locar-la tota junta en un costat
del lavabo i que entri a la dutxa.

5. A partir d’aquí, s’haurà de mullar tot el cos, tancar l’aigua i posar sabó a
l’esponja.

6. Li ensenyarem a ensabonar-se des de les parts més netes fins a les més
brutes.

7. Obrirem l’aixeta i li ensenyarem a esbandir-se.

8. Li ensenyarem a eixugar-se bé per evitar algunes malalties produïdes per la
humitat.

9. Un cop eixugada, li direm que s’apliqui crema per a la pell i desodorant a
les axil·les.

10. L’ensenyarem a vestir-se.

11. Finalment, li mostrarem com recollir tots els estris emprats en la dutxa i
com col·locar-los correctament al lloc corresponent.

En tot moment, com a tècnics supervisarem l’activitat realitzada per la Matilde
i corregirem aquells aspectes en què presenti més dificultat. També emprarem
el reforç positiu com a tècnica de modificació de conducta i de motivació de
l’activitat.

A l’hora de portar a terme qualsevol higiene personal, com a tècnics haurem de
tenir en compte les següents consignes generals:

1. Informarem la Matilde de la tasca que portarem a terme.

2. Crearem un espai íntim i respectuós en què la Matilde se senti a gust.

3. No anirem amb preses, sinó que hi dedicarem el temps que considerem
necessari per fer la higiene personal.

4. Li remarcarem que és molt important que no tanqui la porta del lavabo amb
clau.

5. Li col·locarem una goma a la dutxa per evitar que rellisqui i una estora a la
part de fora per tal que pugui recolzar-se en sortir i en entrar.
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6. No marxarem del domicili, sinó que estarem a prop tant per ajudar-la a entrar
com per ajudar-la a sortir de la dutxa.

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

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

9. La temperatura de l’habitació haurà d’oscil·lar entre 22 i 24 ºC. Per mantenir
la temperatura és apropiat tancar portes i finestres, d’aquesta manera evitem
els corrents d’aire.

10. La temperatura de l’aigua haurà d’estar a uns 37 ºC aproximadament,
sempre sota el criteri de la Matilde. Si la volgués més freda o més calenta
apujarem o abaixarem la temperatura.

11. Emprarem sabons no irritants i tindrem en compte l’elecció dels mateixos
per part de la Matilde.

12. Aprofitarem la higiene personal a la dutxa per fer massatges a la pell i
afavorir així la circulació sanguínia.

13. Seguirem un ordre precís en el rentat de les diverses parts del cos.

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

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

Activitat 3: La vestimenta

Com que la Matilde presenta dificultats a l’hora d’apujar-se la roba, plantejarem
l’activitat amb la següent seqüenciació:

1. Deixarem a l’armari només la roba que s’adeqüi a l’estació de l’any en què
ens trobem.

2. Li ensenyarem a seleccionar correctament la roba. El més recomanable és
emprar roba elàstica i ampla, amb obertures per davant, amb la possibilitat
d’incorporar velcro...

3. L’ensenyarem a col·locar-se les peces de roba de la part superior. Primer
començarem indicant-li que s’ha de posar la roba pels braços i després
pel cap. El mateix sistema utilitzarem a l’hora d’ensenyar-li a posar-se les
faldilles, els vestits i els sostenidors, sempre cordats pel cap.

4. Triarem les peces de roba que es vulgui posar i les deixarem al seu costat
per ordre. Si detectem dificultats en aquest procediment li podem donar
indicacions verbals de com fer-ho.

5. Sempre donarem ordres senzilles i respectarem el temps que necessiti per
portar-les a terme.
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6. L’ensenyarem a vestir-se asseguda, ja que d’aquesta manera no perdrà
l’equilibri i evitarem que es faci mal.

7. Canviarem o adaptarem aquelles peces de roba que li suposin dificultats a
l’hora de cordar-se-les.

8. En tot moment la motivarem a realitzar l’activitat.

9. Se li aconsellarà treure totes les catifes i cables que hi hagi pel terra de les
habitacions per evitar caigudes.

Quan la Matilde porti a terme l’activitat, corregirem tots aquells processos en què
presenti més dificultat, i emprarem el reforç positiu per motivar-la.

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

• Botonadors amb una sola mà.

• Robes de peça amb velcro que li facilitaran poder-se vestir més autònoma-
ment.

• Calçadors de mitges i mitjons, ajudant la Matilde a no haver-se d’ajupir.

• Adaptacions per a cordills.

• Clips per als pantalons.

• Allargadors que ajudaran la Matilde a no haver-se d’ajupir i a no haver
d’exercir massa força quan es posi la roba.

Activitat 4: tècniques culinàries

A l’hora de portar a terme aquesta activitat mirarem de simplificar al màxim la
tasca i col·locarem sempre davant de la usuària només aquells aliments i estris
que siguin els apropiats i necessaris per cuinar. Com a tècnics, els passos a seguir
seran els següents:

1. Ensenyarem la Matilde a planificar els menús amb antelació, comprant els
aliments necessaris per cuinar-los i evitant que aquests es facin malbé.

2. Li ensenyarem a planificar una llista de la compra i a cuinar amb total
tranquil·litat, sense preses.

3. Planificarem conjuntament uns horaris tant per cuinar com per digerir els
aliments.

4. Crearem receptes diverses en què hi hagi combinació d’aliments de produc-
tes làctics, fruita, carn, peix...

5. Deixarem el temps necessaris tant per preparar els aliments com per menjar-
los.
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6. Escollirem els utensilis més apropiats per elaborar els diversos plats, sempre
adaptats a les característiques de la nostra usuària. És molt recomanable
emprar estris amb nanses grans, ja que d’aquesta manera li resultarà més
fàcil poder cuinar i poder desplaçar els aliments d’una banda a l’altra.

7. Mostrarem com col·locar degudament els estris de cuina per arribar-hi amb
normalitat.

8. Ensenyarem la Matilde a arrossegar les olles i les paelles, d’aquesta manera
no haurà de fer tanta força i no es farà mal. Si els ha d’arrossegar amb els
aliments calents li aconsellarem que es posi uns guants aïllants de calor.

9. Buscarem una cadira adaptada a les característiques de la usuària per tal que
pugui cuinar sense la necessitat de passar-se moltes estones dreta.

10. L’ajudarem en allò estrictament necessari.

En el moment que portem a terme l’elaboració de les diverses receptes culinàries
tindrem en compte:

• Elaborar plats amb un equilibri energètic i adaptat a les característiques de
la Matilde i la seva família.

• Evitarem crear en excés receptes que incloguin aliments amb greixos
saturats. Ajudarem la Matilde a crear receptes riques en fibra, fruites,
verdures, llegums i cereals, que li aportaran molta energia per al seu dia
a dia.

• Li aconsellarem no ingerir en excés aliments amb molt de sucre.

• Li ensenyarem a cuinar reduint el consum de sal en els plats.

• Finalment, se li aconsellarà hidratar-se amb líquids, majoritàriament d’ai-
gua o sucs naturals.

Recordeu que mentre la Matilde porti a terme l’activitat haureu de corregir aquells
processos en què presenti més dificultat i fomentar un feedback bidireccional,
emprant el reforç positiu per motivar-la.

Les ajudes tècniques que utilitzarem per ajudar amb la preparació i la ingesta
d’aliments són:

• Coberts amb mànec gruixut.

• Plats fondos i no massa plens ajudaran que el menjar no li caigui.

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

• Contrast de color entre les estovalles i els plats l’ajudaran a distingir-los.

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

• Engruixidors de coberts, que faciliten la correcta subjecció.

• Coberts amb diferents angles, que faciliten la ingestió de l’aliment.
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2.5.7 Avaluació del programa d’entrenament de les AVD

L’avaluació de la usuària pretén valorar el grau d’assoliment de les quatre activi-
tats treballades, així com el compliment dels objectius fixats per a cadascuna de
les activitats.

Per dur a terme aquesta valoració elaborarem una pauta d’avaluació que incorpori
els objectius operatius que ens proposàvem assolir i un conjunt d’indicadors
d’observació per a cadascun d’ells, valorats sota una escala d’estimació. Un
exemple de taula d’avaluació podria ser la que us presentem a continuació (vegeu
la figura 2.5):

Figura 2.5. Avaluació de l’assoliment de les activitats



Promoció de l’autonomia personal 67 Intervenció en les activitats de la vida diària

Avaluació de les activitats

Aquesta avaluació ens ha de permetre analitzar tots els aspectes implicats en la
viabilitat de l’aplicació de les activitats tals com la selecció de recursos materials,
espacials, humans i/o econòmics, la temporalització preestablerta i la planificació
del desenvolupament de cadascuna de les activitats i les tècniques d’intervenció
aplicades.

Com dèiem, per dissenyar la pauta d’avaluació prendrem en consideració tots els
aspectes que donin viabilitat a l’aplicació de l’activitat en si; això implica que
haurem de tenir en compte els següents punts:

• El grau d’assoliment dels objectius.

• La idoneïtat de l’espai utilitzat per portar a terme les activitats.

• La temporalització destinada a les quatre activitats.

• La selecció dels recursos: materials, especials, humans i econòmics em-
prats.

• La planificació en el desenvolupament de les quatre activitats.

• I les diverses tècniques emprades.

L’autoavaluació

L’autoavaluació, tot i ser subjectiva, ens aporta moltes pistes de la implicació
personal de tots els agents relacionats amb el programa d’entrenament de les AVD,
ja sigui dels mateixos familiars o dels professionals que han atès la usuària.

En aquest sentit, l’autoavaluació dels usuaris ens permetrà recopilar informació
de la seva impressió subjectiva vers les activitats realitzades al llarg del programa
d’entrenament de les AVD i l’assoliment dels objectius.

Pel que fa a l’autoavaluació dels professionals, podrem determinar com estan
desenvolupant les competències necessàries per assolir òptimament els objectius
del programa d’entrenament de les AVD i atendre les necessitats dels usuaris.

Les pautes d’autoavaluació han d’incloure indicadors clars i concrets que perme-
tin, tant als usuaris com als professionals, autovalorar el seu grau i qualitat de
participació i implicació en el programa.

Avaluació final i elaboració d’informes del programa en entrenament en les
AVD

Una vegada finalitzat el programa arriba l’hora d’avaluar tots els resultats.

Recordem que la demanda ens arriba a partir dels fills de la usuària, i que en el
moment de portar a terme el programa a la Matilde se li va passar un Programa
individual d’atenció (PIA) per determinar el grau d’execució de les diverses AVD.
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L’elaboració del PIA ens va ajudar a establir els objectius generals, específics i
operatius a portar a terme amb la nostra usuària i a definir els tipus d’activitats
més prioritàries a treballar.

Un cop acabada l’execució del programa d’entrenament en AVD cal analitzar les
dades obtingudes vers el grau d’assoliment de les diferents activitats planificades.
Un cop analitzades aquestes dades podrem dissenyar l’informe d’avaluació per als
fills de la Matilde.

L’informe el redactarem amb un estil proper i mostrant acompanyament, suport
i seguiment de l’evolució de les AVD. Per aquest motiu emprarem una escriptura
clara i planera, gens tècnica però prou professional, sempre amb correcció
ortogràfica i gramatical.

En l’elaboració de l’informe de la Matilde detallarem els aspectes més rellevants
sobre el funcionament del programa i l’assoliment dels objectius. És per aquest
motiu que l’informe estarà dividit en els següents apartats:

1. Salutació inicial.

2. Un desenvolupament, que inclourà els objectius que volíem aconseguir, les
activitats que havíem planificat i les que hem fet, així com les orientacions
que recomanem per afavorir l’autonomia de la Matilde.

3. Una cloenda d’acomiadament amb signatura o nom de la persona o de
l’equip de persones que redacten l’informe.

Exemple d’informe de la usuària

Benvolguda família,

L’objectiu principal del programa d’entrenament de les AVD de la vostra mare Matilde era
fomentar l’autonomia personal en les AVD, tenint en compte les seves limitacions i ajudant-
la a desenvolupar-les de manera autònoma, sempre amb total confiança i seguretat davant
les activitats quotidianes del seu dia a dia. Per aquest motiu, el tècnic en Integració
Social que s’ha desplaçat al seu domicili va elaborar i dissenyar un programa específic
d’entrenament d’AVD per a ella, amb activitats progressives que anaven adreçades a
millorar i potenciar la seva autonomia personal.

El treball que hem fet fins ara s’ha centrat exclusivament en les àrees d’higiene personal,
vestimenta i alimentació.

Un cop finalitzada aquesta primera quinzena, podem dir que la Matilde ha anat adquirint
progressivament estratègies per desenvolupar les activitats diàries amb major autonomia i
seguretat. A més, les ajudes tècniques que li hem ensenyat a utilitzar li han facilitat molt la
tasca de la vestimenta, així com el desenvolupament d’accions motrius més precises.

Volem remarcar que la vostra estreta col·laboració al llarg de tota la quinzena ha estat de
gran ajuda tant per la Matilde, que s’ha sentit més acompanyada i amb major seguretat en
la pràctica diària, com per a nosaltres, ja que plegats hem fet una molt bona feina que ha
revertit sens dubte en una major i millor autonomia de la Matilde, fomentant en tot moment
una ajuda educativa i no només assistencial, fet que ha permès que no li haguem d’haver
fet fer les coses sinó esforçar-nos per ajudar-la a aprendre a fer-ho sola.

Ara inicieu la tasca en solitari, però com sabeu no estareu sols. Per això restem a la vostra
disposició per resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir d’ara endavant.

Rebeu una cordial salutació,

L’equip d’integradors socials
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Finalment, recomanem contactar amb la usuària i amb els fills d’aquesta passades
unes setmanes per valorar l’efectivitat de la nostra feina, corregir errors o
replantejar-nos el format i les sessions per a un proper programa d’entrenament
de les AVD.
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