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MEMORIA DE GESTIÓ 2017 

 

Les activitats pe millorar la qualitat  a nivell de centre que hem posat en marxa durant l’any 
2017 son els següents: 

 

 Proposta al patronat i presentació de  pressupostos  per el canvi de un assecadora , 
doncs actualment esta molt obsoleta i creiem que seria molt més eficient la reposició 
d’aquet material. 

 Proposta al patronat i presentació de pressupostos  per canvi de caldera d’aigua 
Sanitaria en aquet moment de gasoil per una caldera de gas. 

 Hem canviat els panys de les portes del 1er nivell la zona d’alta dependència, per estar 
molt malmesos. 

 Canviat els llits del 5 nivell, unitat que faltava, quedant així tots els llits de la residencia 
son adaptats amb carro elevador. 

 Rehabilitat els banys 501, 506, 507 i 510, traient la banyera i/o plat de dutxa per 
convertir-los amb adaptats. 

 Seguir suplantat la gestió d’il·luminació per leeds. 
 Reconvertit les finestres del 1er nivell , zona alta dependència per basculants. 
 Equipaments tècnics ( elevadors de Wc), carros de neteja, carro per passar la roba 

neta, material per activitats, postades  per arxiu, material oficina, petis 
electrodomèstics etc. 

 Mobiliari exterior. 
 Pintar habitacions que calen. 
 Reunions del patronat mensuals 

 

Les activitats per millorar l’atenció als residents i familiars son: 

 Seguir amb les reunions setmanals cada divendres, per tractar temes d’equip i 
assistencials i fer PIAI  de cada resident convidar-lo a la reunió a ell i si vol a la seva 
família. 

 Valorar la memòria anual en equip  de cada Professional, per poder marcar les 
programació de l’any següent, segons resultats obtinguts, i que cada branca ajudi  
aconseguir els objectius comuns. 

 Valoració de les ajudes tècniques per la seva adquisició. 
 Revisat, actualitzat i informat  dels canvis dels protocols d’atenció. 
 Programació de la formació , valorant les necessitats formatives. Veure memòria de 

formació. 
 Valorades  enquestes de satisfacció, residents , familiars, treballadors. 
 Asistencia  a les reunions diàries de canvi de torn mati , tarda. 
 Asistencia reunions tècnics de vida diària mensuals. 
 Asistencia  a les reunions d’activitats. 
 Actualitzats menús i dietes amb R. Sanitari i personal de  cuina. 
 Actualitzats protocol d’higienes del centre. 
 Supervisats els usuaris i el seu entorn, per tal de detectar possibles incidències en la 

seva atenció. 
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 Valorats els objectius d’equip de l’any 2017. 
1. Reduir el nombre de caigudes. NO ACONSEGUIT, l’any 2016 es varen produir 

113 caigudes, entre 31 residents es a dir varen caure el 63,2% residents. L’any 
2017 es varen produir 147 caigudes entre 37 residents, el  75,5%. 
Replantejarem objectiu pel 2018  

2. Augmentar la participació  a les activitats.  ACONSEGUIT .Segons l’educadora 
que ha avaluat aquet ítem esta aconseguit doncs s’ha valorat que hi havia un 
nombre de usuaris que no participaven a cap activitat , hem sigut capaços de 
programar activitats que els motivi  participar-hi. Per tant  podem dir que hem 
buscat la individualitat i particularitat de cada un  d’ells per saber esbrinar que 
els hi motivava i en aquet moment cada resident participa al menys amb una 
activitat. 

3. Millorar la satisfacció dels usuaris vers la ultima enquesta  
NO ACONSEGUIT , hi ha ítems que estan millor com ara les instal·lacions, 
l’entorn i la decoració ,l’autonomia i llibertat, millora amb l’atenció de la major 
part del personal,  els horaris dels àpats, els àpats amb general, el tracte i 
l’atenció, de totes maneres  la valoració de puntuació global esta a 8´8 
exactament com l’any passat, per tant hem mantingut però no millorat. 

4. Millorar la satisfacció dels familiars vers la ultima enquesta. ACONSEGUIT Hi ha 
ítems que estan millor com pot ser la neteja, les instal·lacions ,les activitats, la 
informació de les activitats ,relació centre família. Pràcticament els altres es 
queden igual, la valoració  global de centre es de aquet any 7´5 vers la 
passada enquesta 7´4. 

5. Millorar la satisfacció dels treballadors . 
ACONSEGUIT de 23 preguntes que es fa als treballadors 15 d’elles milloren la 
satisfacció , 2 baixen lleugerament i 5 segueixen igual. Farem la valoració amb 
l’equip per poder fer uns gràfics dels diferents anys que s’ha avaluat i  es 
puguin analitzar les tendències. 

 La adaptació dels banys, ha sigut una gran millora per l’atenció a l’usuari. 
 El canvi de llits ha sigut molt important per la millora de l’usuari i treballadors 
 Per tal de tirar endavant el projecta de la unitat de mitja dependència ubicada al 3er 

nivell, s’ha treballat per esbrinar els costos demanat pressupostos i començant elaborar 
el projecte, per la decisió del patronat. 

 

Les activitats per millorar la qualitat del lloc de treball de les persones son: 

  Hem motivat i potenciat la formació com a eina indispensable pel propi creixement 
personal i Professional. Memòria de formació  

 Formació de direcció per saber portar equips, i mantenir un lideratge, per tirar 
endavant projectes de millora. 

 Reunions amb el personal mensuals. 
 Proporcionat un temps de fisioterapeuta dedicat al personal per prevenció – 

rehabilitació i formació. 1 h cada dia de 13 a 14. Les persones treballadores que han 
sol·licitat el servei han sigut 14  i les que han acabat amb baixa laboral  per motius 
musculoesqueletics han sigut en total 2 persones durant l’any. NO ASSOLITS  els 
objectius d’aquesta activitat. Es tindrà de marcar algun programa de prevenció per 
evitar lesions. Formació fisioterapeuta durant 2018 

 Proporcionat un temps de psicòloga , dedicat al personal per prevenció- rehabilitació i 
formació dilluns de 15 a 16. Baixes mèdiques per depressió 1.En general esta millor la 
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valoració psicològica dels treballadors vers els altres anys. Continuar amb els espais de 
reflexió. 

 Proporcionat un temps de sanitaris dedicats al personal per prevenció- rehabilitació i 
formació. vacunacions anuals i formació mensual 

 Formació de riscos laborals LABORAL GROUP anualment 
 Vigilància de salut anual FREMAP. La revisió mèdica d’aquet any han sigut 20 com l’any 

passat. 
 Promoure la organització de trobades i festes pel mateix personal , aquet any 6 

treballadors del centre a l’atzar han organitzat la festa de Nadal, amb molta participació 
i bon ambient afavorint la cohesió del grup. 

 Viatges  aquet any a Sant Sebastian. Excursions amb els residents a Solsona. Calçotada 
a l’abril al pati de la residencia, sortida a cantar caramelles per pasqua, caminada per la 
marató. 

 

MEMORIA DE FORMACIÓ 2017 

 

Els cursos que hem fet a la residencia son: 

CONTENCIÓ FISICA   8 hores maig  2017 FEMAREC 

15 treballadors 

 

CONTENCIÓ PSICOLOGICA  8 hores juny 2017 FEMAREC 

15 treballadors 

 

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS  8 hores agost 2017 F. INTERNA 

10 treballadors 

 

ENBENATS  EE.II    2 hores setembre 2017 F. INTERNA 

10 treballadors 

 

CONTROL DE GLICEMIES  2 hores octubre 2017 F. INTERNA 

11 treballadors 

 

CONSTANS    2 hores novembre 2017 F. INTERNA 

7 treballadors 
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ALTRES FORMACIONS: 

- ALBERT ZAPATA (Infermer) 

* Planificació de decisions anticipades a Catalunya (10h) 

*III Jornada amb tracte: “De la idea al canvi, Repensem les polítiques adreçades a les persones 
grans” (5h) 

* XVII Jornades d’Actualització Terapèutica (3.5h) 

* Hiperlipidemias en el paciente mayor con diabetis (30h) 

* La adherència en los pacientes pluripatologicos y plimedicados (20h) 

* La adecuación en pacientes pluripatológicos y plimedicados (10h) 

* La inercia terpéutica en los pacientes pluripatológicos y polimedicados (20h) 

- SILVIA BALIELLAS (Infermeria) 

* Malaltía celíaca a l’AT.PRIMÀRIA (15h.) 

* Nous medicaments en el tractament de la diabetis tipus 2 (4h) 

* Maneig dels trastorns de la son en la gent gran (2h) 

*Üs de fàrmacs en pacients amb malaltia renal (2h) 

*Abordadtge de la depressió (2h) 

* Conciliació i revisió de la medicació crònica (4h) 

* Interacció entre aliments i medicaments (2h) 

* üs de medicaments en l’embaràs i la lactància (2h) 

* Tractaments de la insuficiència cardíaca (2h) 

* Trastorns del comportament i antipsicòtics (2h) 

*Tractament de la fibril·lació auricular (2h) 

* Malalties infeccioses i respiratòries altes i baixes (4h) 

* Abordatge de descompensacions i crisi del pacient crònic complex en malaltia cròica avançada 
en  At.Domiciliaria (4h) 

* Tractament farmacològic en pacients fràgils polimedicats (2h) 

* Control de símptomes al pacient crònic complex al final de la vida (2h) 

* Abordatge de la demència en AT.Primària (2h) 

* POSTGRAU CADI II (inici 2017-2018) 

* Pla de decisions Anticipades 
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- ARIADNA CLOTET (fisioterapeuta) 

* Curs mètode Pilates per fisioterapeutes (40h) Fisiofocus 

* Curs de diagnòstic de fisioteràpia basat en el raonament clínic, tests específics i anatomia 
palpatòria (40h) Fisiofocus 

 

-Mª ÀNGELS MUNTADA (Gerocultora) 

* Reflexologia podal (100h) 

* Remedios Naturales (100h) 

* Autoestima evaluación y recuperación (100h) 

* Terapia Psico-emocional (100h) 
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MEMÒRIA 2017. EQUIP SANITARI 

 

 

Tenir cura dels Programes de prevenció i control de salut (i els seus registres corresponents): 

 

Durant l’any 2017 es van atendre un total de 63 residents (i 2 usuaris de Centre de Dia). 

Al centre van morir 14 residents. 

Varem iniciar les visites de l’Odontòleg a la Residència. Ens consten un total de 7 consultes entre 
juny i novembre. 

També la podòloga visita i fa els tractaments al Centre, aproximadament un cop cada mes o mes 
i mig, un total d’ 11 visites el 2017. 

Es va preparar la medicació dels usuaris, segons la pauta mèdica prescrita. Això comporta també 
la conseqüent previsió i comanda a farmàcia dels fàrmacs necessaris.  

Es van revisar els menús de la residència en dos ocasions, amb intervenció de la cuinera Berta . 

Se fan controls mensuals de les deposicions dels residents, amb actuacions quan va ser necessari 
(ènemes, laxants, etc), i prescripció de reguladors en cas de restrenyiment crònic. Aquets 
medicaments porten registre apart, degut que no son dispensables per la Seguretat Social. 

Es van fer 5 revisions dels residents incontinents, amb les conseqüents revisions del llistat de 
receptes de bolquers. 

Es van fer 4 revisions dels residents amb contencions físiques. Durant l’any, va augmentar el 
número de residents amb contenció (de 4 a 6). S’ha de tenir en conte que les baranes les contem 
si estan posades de manera restrictiva, o bé, com ajuda tècnica (per girar-se al llit, etc). 

Ens consten 60 ocasions en que es van fer preses de glicèmia setmanals a tots els diabètics. Això 
comporta un mínim d’un control a la setmana, que son les ordres mèdiques recomanades. Aquets 
controls s’han realitzat pre-pandrials alternant: Basal, abans de dinar i abans de sopar. Aquesta 
tasca l’ha fet l’auxiliar d’infermeria al matí i migdia. 

Les constants vitals que prenem quatre cops a l’any (com a mínim) son: Tensió Arterial i 
Freqüència Cardíaca. A més, hem registrat el pes, com a mínim, 2 cops. 

Es van administrar 77 injeccions intramusculars i tractaments endovenosos en la línia d’altres 
anys, per part d’infermeria. També injectables subcutanis i tractaments de seroteràpia subcutanis. 
La majoria d’aquets últims administrats per l’equip de gerocultores.  

Es van fer 712 cures. Representa al voltant del 30% menys que l’any anterior. Entre aquestes 
lesions, algunes eren nafres per pressió, que es van curar abans d’arribar a ser de quart grau. 
S’han fet cures menys seguides gràcies en part a nous apòsits afegits al ventall terapèutic que 
fem servir (en lloc de cures diàries, fer 2 ó 3 setmanals, per exemple). 

Caigudes: 37 residents van patir un total de 147 caigudes. S’han incrementat respecte 
a l’any anterior (32 pacients amb 113 caigudes). Veure estudi de Fisioteràpia annexe. 
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Mantenir el bon estat de l’Equip, les instal·lacions i recursos: 

 

S’han revisat les caducitats dels fàrmacs i altres materials sanitaris en dos ocasions, mesos de 
març i setembre. 

S’han fet 19 comandes de bolquers, amb les conseqüents bonificacions en empapadors. 

 

Coordinació amb el SubCAP de Sant Llorenç de Morunys com a servidor d’atenció primària: 

 

Es van coordinar 99 visites a especialistes i proves complementàries, dels quins 66 
(aproximadament 2/3 parts del total, incrementa molt) han estat a la comarca del Solsonès, Sant 
Llorenç (òptica), o Solsona. 9 a Berga. 23 a Manresa (han disminuït a la mitad). 

26 d’aquets trasllats van ser en Transport Sanitari Programat (augmenta de casi un de cada cinc 
a un de cada 4), amb la conseqüent gestió: petició del metge de capçalera, tramitació al TSC, 
etc. S’han incrementat, degut segurament al deterior progressiu d’alguns usuaris, i la més 
permissibilitat a l’hora de la prescripció mèdica, com l’any anterior. 

Es van fer 82 analítiques amb les seves corresponents peticions, programacions i extraccions. La 
major part de les mostres es van portar personalment al CAP de Solsona. Cada resident té feta 
una analítica anual, més les derivades per patologies concretes que precisen de monitoritzacions 
més freqüents (DM, HTA, IRC, Tiroides,...) 

A l‘acabar l’any tots els residents tenen la seva corresponent recepta electrònica actualitzada. 

Es van fer  controls a domicili de coagulació, per 2 pacients usuaris de Teràpia amb Anticoagulants 
Orals.  

Es van vacunar tots els residents contra el Grip’17.  

 

 

Supervisió del personal d’atenció directa del Centre: 

 

Es van fer 10 reunions de personal, en les que l’objectiu principal és plantejar dubtes i unificar 
criteris en les atencions dels residents (incontinències, contencions físiques i farmacològiques, 
trastorns de conducta,...), també posar en comú protocols i registres pel bon funcionament del 
Centre. Les fem el primer divendres del mes, a les 15:30, i contem amb la participació de la 
Terapeuta Ocupacional (Marta Comerma) desde el 2016. 

Continuem les “mini-reunions” del migdia, a on ens trobem els torns de matí, tarda i personal 
tècnic i Direcció. Les decisions que es prenen es posen en pràctica instantàneament, via Curs 
Clínic. 
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Es van revisar els protocols sanitaris: Ingrés, Incontinències, Emergències mèdiques, Contencions 
Físiques, Prevenció i cura de Nafres per Pressió, Administració de la medicació, Caigudes i 
Prevenció de les incontinències. Amb els seus respectius registres. 

També varem iniciar sessions de formació continuada adreçat a tot el personal, amb temes 
suggerits pel mateix personal, i impartits pel personal d’infermeria el segon divendres del mes al 
migdia en dos torns. Al 2017 varem parlar de: Embenats EEII, Control de constants (TA, Fc, Sat 
O2, Glucèmia) i Actuació davant d’hipoglucèmies. 

 

Coordinació de l’equip interdisciplinari: 

 

Es van fer 36 reunions de l’equip Interdisciplinari (igual que al 2016) amb presència de: Direcció, 
el Responsable Sanitari (i/o Infermera), Educació Social, Fisioteràpia, Treball Social, Metge, 
Psicòloga, Terapeuta Ocupacional i una representació de les auxiliars. 

En aquestes reunions es van fer 47 Plans Individualitzats d’atenció Interdisciplinari, o revisions 
de PIAI’s, segons si era primera o successiva, la valoració de cada resident. Ens apropa molt a 
l’objectiu d’una valoració anual mínima per resident. Algunes s’han fet conjuntes amb el resident 
i/o el familiar de referència). 

En aquestes reunions també hem parlat de les caigudes, setmanalment, per tal de trobar mesures 
preventives, a banda d’altres temes d’interès per l’Equip. 

 

 

A Sant Llorenç de Morunys, Febrer de 2018 

Albert Zapata Poyatos 

Infermer i Responsable Sanitari 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS DE TERÀPIA OCUPACIONAL DE LA RESIDÈNCIA DE LA VALL A SANT 
LLORENÇ DE MORUNYS  

 

MEMÒRIA DE TERAPIA OCUPACIONAL 2017 

 

La Teràpia ocupacional (TO) és una disciplina sanitària i social que avalua la capacitat de la 
persona per executar les activitats de la vida diària i intervé quan aquesta capacitat es troba en 
risc o malmesa. 

El terapeuta ocupacional utilitza l’activitat amb propòsit i l’entorn per ajudar a la persona en 
el coneixement, les habilitats i actituds necessàries per a desenvolupar les diferents tasques 
diàries i aconseguir la màxima autonomia  i integració segons l’edat i l’estil de vida (APTOC). 

La metodologia de treball des de TO es planteja mitjançant el model ocupacional i els marcs 
de referència adequats en cada cas individualment. A partir d’aquí es planteja el pla 
d’intervenció proposant els objectius i els tractaments adequats per portar-ho a terme. Per 
avaluar-ho es fa amb el mateix sistema. 

I està dotada de diferents tècniques d’intervenció que varien segons els resultats de 
valoració en cada cas: tècniques dins els marcs cognitius, rehabilitadors. 

És amb l’activitat amb propòsit, significativa per a la persona que inclou els components 
d’execució, que es vol treballar en cada cas per a aconseguir els objectius plantejats dins un 
entorn idoni. 

 

L’intervenció de la disciplina de Teràpia Ocupacional a la Residència ‘la Vall’ a Sant Llorenç de 
Morunys durant l’any 2017 ha comprès el plantejament dels següents objectius específics: 

 

-Valorar l’acompliment de les AVD’s a tots els residents nouvinguts durant el primer mes 
d’acollida i així establir criteris unificats per l’atenció en les activitats bàsiques del dia a dia i 
comunicar via curs clínic durant aquell mes el resultat de la valoració i les estratègies a seguir 
de cures personals amb aquell usuari. –ASSOLIT, els nous  ingressos de residents durant el 
2017 han estat valorats dins del primer mes i establert criteris de intervenció en l’àmbit de les 
AVD’s, validableen les anotacions durant el primer mes  al’AEGERUS. 
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-Valorar el canvi evolutiu de usuaris que han alterat la funcionalitat i establir nous criteris per 
l’acompliment de les AVD’s bàsiques i comunicar les atencions noves que requereix. –ASSOLIT, 
es realitza la valoració i es planifica la reintervenció quan en sorgeix la necessitat i des de 
l’equip es considera convenient la revalorització, validable al programa AEGERUS. 

 

-Reunió de treball trimestral entre la branca sanitària de la residència, les cuidadores i el servei 
de Teràpia Ocupacional per  tal de revisar les actuacions i protocols envers els residents. – 
ASSOLIT. Es fan reunions d’equip cada mes aproximadament on es platejen objectius d’equip 
envers els usuaris, validable a les actes de les reunions mensuals. 

 

-Seguir valorant la necessitat, ús i modificació de ajudes tècniques relacionades amb cada 
usuari i adaptades a l’estructura del centre. –ASSOLIT. Es valora setmanalment mitjançant la 
necessitat sorgida a cada usuari i comunicada al servei a través de la resta de l’equip 

 

-Participar en l’elaboració de PIAIS - ASSOLIT, s’assisteix setmanalment a les reunions 
programades per elaborar PIAIS 

 

-Establir la criteris unificats de sedestació i ús de coixins antiescares en usuaris que fan ús 
continuat de cadira de rodes i generar conjuntament amb el servei d’infermeria els PAO’s 
necessaris en cada cas – ASSOLIT, es valora cas per cas i en els casos que s’ha detectat la 
necessitat s’ha generat el recurs PAO 

 

AVALUACIÓ 

Les avaluacions es fan mitjançant l’estudi dels diferents registres  (de participació a les 
activitats del centre, registres de les activitats de la vida diària),  segons els resultats d’escales 
estandarditzades passades als usuaris (Índex de Barthel) i les observacions del terapeuta 
ocupacional “in situ” en les AVD bàsiques i en les activitats de lleure que es porten al centre.. 

Amb la participació a les reunions interdisciplinàries on es realitzen el PAII del les persones 
residents (mínim 1 PAII a l’any de cadascú) Horari de dedicació: 8 hores setmanals 

 

 

Terapeuta Ocupacional: Marta Comerma Serra 
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Número col.: 323 

MEMÒRIA DE FISIOTERÀPIA 2017 

 
Durant l’any 2017 el servei de fisioteràpia hi han hagut  canvis. Durant els 

mesos de gener, febrer, març, abril, maig, i juny la fisioterapeuta titular era l’Emma 
Herrada,  a partir el 10 de juliol es demana excedència a mitja jornada  i entra l’Alba 
de la Fuente  a mitja jornada, quedant com a responsable l’Emma  dels avis del primer 
nivell i l’Alba del tercer i cinquè nivell. 

A partir l’octubre l’Emma Herrada es demana excedència total i passa l’Alba de la 
Fuente a fisioterapeuta titular a mitja jornada i entra  l’Ariadna Clotet amb mitja 
jornada mes. L’Alba segueix amb el tercer i cinquè nivell i l’Ariadna amb el primer 
nivell. 

 

La fisioteràpia te com objectiu  facilitar el desenvolupament, el manteniment o  la 
recuperació de la màxima funcionalitat i mobilitat del individu, a través de l’exercici fisioterapèutic 
, (calor –fred, aigua, tècniques manuals, tècniques energètiques, electricitat...) Per tant, podríem 
dir que la fisioteràpia  es una disciplina de l Salud que ofereix una alternativa terapèutica no 
farmacològica   per prevenir i tractar símptomes de múltiples dolències agudes o cròniques. 

L’objectiu  principal del servei de fisioteràpia a la residència és preservar o millorar l’autonomia 
dels residents, mantenint  o millorant el seu estat físics, psíquic i social. Com que la dependència 
es variant de cada persona, cal plantejar-se objectius individualitzats per a cada activitat i resident 
a part dels objectius generals: 

Objectius establerts en la planificació 2017 

1- REDUIR EL NOMBRE DE CAIGUES AMB LES PERSONES MES PREVALENTS 
2- MANTENIR EL BENESTAR EMOCIONAL 
3- MILLORAR LA SATISFACCIÓ VERS TOTES LES AREES DE LA RESIDENCIA DELS NOSTRES 

RESIDENTS, dels familiares i els treballadors 
4- MANTENIR  LA QUALITAT DE VIDA DELS NOSTRES RESDIDENT. 

 

Per  portar a terme els objectius s’han realitzat diferents activitats que es detallen 
a continuació: 

 

1 Reduir o mantenir el nombre de caigudes. 

Des del servei de fisioteràpia passem el Tinnetti que ens dona informació de com està el 
resident a nivell d’equilibri i marxa. A partir d’aquí establim si cal, el tractament individualitzat 
necessari, ja sigui amb reeducació de la marxa, treball muscular o d’equilibri. 
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Durant tot l’any s’ha fet un registre de caigudes, analitzant les causes i les conseqüències  
amb l’equip interdisciplinari  i s’ha descrit l’actuació a realitzar per tal d’evitar-les.  

Conclusions: 

‐ El número de caigudes del 2017 en vers al 2016 ha augmentat,  
 2017 amb 147 caigudes de 37 residents caiguts 
 2016 amb 113 caigudes de 32 residents caiguts 

‐ El lloc que mes cauen es a l’habitació amb 69 caigudes i al lavabo amb 32 
‐ La franja horària que mes cauen es a la nit (19:00-6:59) amb 72 caigudes, i el segon lloc  

pel matí (7:00-11:59) amb 38 caigudes 
‐ S’ha vist que hi han una sèrie de residents que acumulen gran quantitat de caigudes i 

s’actuarà individualitzadament amb cada un d’ells. 
o PS amb 20 caigudes sobretot a l’habitació i durant la migdiada, s’ha acordat amb 

ella,  que no es portarà a fer la mig diada. 
o JM amb 11 caigudes a l’habitació i lavabo, s’ha acordat fer  reeducació postural 

i insistir amb les transferències. 
o AM amb 9 sobretot a l’habitació /lavabo i a la tarda,  s’ha acordat que després 

de la migdiada es portarà amb cadira de rodes a  la llar. 
o RC amb  6 caigudes, va coincidir amb una davallada funcional, al millorar l’estat 

general s’han reduït les caigudes. 
o RLL amb 6 caigudes sobretot a l’habitació però a qualsevol hora del dia, insistir 

amb la llum pilot de l’habitació que estigui encesa, la seva família no vol que li 
tanquem l’habitació  i assumeixen les caigudes. 

o MRC amb 6 caigudes, persona completament autònoma. 
o JA AMB 6 caigudes,  després de la intervenció del marcapassos s’han reduït les 

caigudes 

 

S’adjunta  a l’annex l’ estudi de caigudes amb gràfiques de l’any 2017 envers a l’any 2016, valorant 
el numero de caigudes, la franja horària, el lloc de caiguda,  i els residents que mes cauen. 

 

2 Mantenir o millorar l’autonomia  física  i de les AVD 

  Per quest objectiu s’ha treballat individualment per tal de rehabilitar les disfuncions 
musculo-esquelètiques, mantenir o millorà l’arc articular, balanç muscular, problemes circulatoris, 
àlgies...Els tractaments de fisioteràpia individual es realitzen a la sala de rehabilitació habilitada al 
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cinquè nivell excepte als residents del primer nivell que és el fisioterapeuta que es desplaça a la 
sala o a la seva habitació depenent de l’estat en que aquest es trobi. 

Les tècniques utilitzades són:  

- Passejades P:  el resident surt amb el fisioterapeuta a peu o amb cadira de rodes a 
donar una volta per l’entron. 

- Deambulació (deamb.): caminar amb els residents, ajudats del fisioterapeuta, d’un 
bastó, caminador,  paral·leles o escales.  

- Mobilitzacions actives  o passives assistides (Mob A-P): Amb ajuda del 
fisioterapeuta es fan moviments  per mantenir  o millorar l’arc articular. Quan són 
mobilitzacions actives assistides és el pacient que realitza el moviment i el fisioterapeuta 
dirigeix. En les mobilitzacions passives, és el fisioterapeuta que realitza  la totalitat del 
moviment.  

- Bipedestació amb o sense grua (Bp): s’utilitza per les persones que no es poden 
mantenir dretes per si soles  i així millorar el trofisme muscular extremitats inferiors i 
tronc, i afavorir el retorn circulatori  

- Pedals (Pedals): Amb ajuda d’un “pedalier” afavorim la circulació, mantenim l’arc 
articular, el balanç muscular d’extremitats inferiors i millorem el trofisme muscular . 

- Electroteràpia:  
 TNS: Mitjançant elèctrodes, fem electroestimulació muscular 
 Per disminuir el dolor. 

 US: A través d’ones i vibració apliquem una calor local  i profunda a dins el cos. 
L’utilitzem per desinflamar i calmar el dolor. 

- Drenatge limfàtic manual (DLM): Tècnica que s’utilitza per afavorir  la reabsorció 
dels edemes i per tant millorar la circulació limfàtica de l’organisme. 

- Fisioteràpia respiratòria (Fiso respi):  
 Respiracions dirigides:  
 Trifló 
 Vibracions 

 

- Massatge:  
A través de la teràpia manual millorem la funció circulatòria, recuperem la mobilitat 
restringida que existeix entre els teixits afectats i pal·liem i/o reduïm el dolor. 

 Extremitats superior(EESS) 
  inferiors (Mass. EEII) 
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 Massatge cervical 
 Massatge lumbar 

- Tuina: Tècnica de massatge xinés que és basa en el meridians d’acupuntura. 
- Reiky: Tècnica de relaxació japonesa. 
- Aromateràpia: És una forma de medicina alternativa que fa servir material volàtil de 

plantes, coneguts com olis essencials i altres compostos aromàtics amb el propòsit 
d'alterar la ment de les persones, el seu estat d'ànim ,les seves funcions cognitives o la 
salut. 

 
- Reflexoteràpia: Tècnica de massatge , en la qual s’estimula diferents punts del peu i/o 

les mans per tenir un efecte beneficiós a diferents parts del cos. 
 

- Termoterapia 
 

 Parafina: calor profunda 
 mitjançant parafina a les mans per tractar dolències artrosiques. 

 Crioteràpia: aplicació de fred local per desinflamar els teixits i millorar dolors 
aguts. 

 Termoteràpia: aplicació de calor local, en casos d’artrosis i àlgies cròniques, 
utilitzem mantes elèctriques 

- Estimulació Basal (EB): Mitjançant el tacte del fisioterapeuta estimular la part plègica  
per tal de que agafi consciència i així pugui integrar l’hemicòs dins del seu esquema 
corporal i  evitar el rebuig. 

- Reeducació postural general (RPG): es  reeduca la posició o patrons establerts per 
malaltia o falta de sensibilitat i/o moviment. 

- Propiocepció(Prop): Es un treball principalment d’entrenament de l’equilibri 

(Al annex es detalla amb estadístiques  els tractaments individualitzats per mesos.) 

3- Afavorir un benestar social 

Per dur a terme aquest objectiu es treballa amb grup  cada dia. 

 Gimnàstica del 2on nivell desenvolupa tots els dies hàbil de 10 a 11 del matí a la 
Llar. Té una participació de 22a 25 residents. L’activitat a la llar s’organitza amb 
un cercle al mig de la sala, amb tots els residents asseguts, es divideix en quatre  
parts,  a la primera es fan exercicis actius de cap, EEIS  i tronc asseguts. La 
segona es fan exercicis actius dempeus,  la tercera part és més lúdica, es fan 
exercicis de coordinació i de ritme acompanyats de cançons i percussió corporal 
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i es juga   amb pilotes,  cercles, paracaigudes... i la quarta i última part consisteix 
en un retorn a la calma, amb música suau i una iniciació a la relaxació i finalment 
es reparteix un got d’aigua a cada resident per mantenir una bona hidratació. 

 Gimnàstica del 1er nivell es desenvolupa els dilluns i els divendres al 1r nivell, 
després de berenar. Intentem realitzar exercicis similars als de la gimnàstica del 
2n nivell, però al ser un grup més reduït permet captar més l’atenció dels 
participants de l’activitat i s’intenta fer el màxim d’estimulant possible. L’activitat 
es compon d’exercicis actius en sedestació i després en bipedestació, i s’acaba 
amb algun joc que impliqui també la part cognitiva i l’atenció. 

 

 

MEMÒRIA DE FISIOTERÀPIA 2017 

MEMÒRIA DELS TRACTAMENTS A TREBALLADORS 

El servei de fisioteràpia també ofereix tractament als treballadors en cas de problemes 
musculoesquelètics, per millorar el seu benestar laboral i personal. 

 

Conclusions: 

‐ Durant l’any 2017 de setembre a desembre: 
  han sol·licitat el servei de fisioteràpia 14 treballadors  
 Hi ha hagut 3 baixes laborals, dos de les quals continuen el 2018 amb 

la baixa laboral. 
 

‐ Els problemes mes freqüents son: Diafragma, lumbàlgia, cervicobraquiàlgia, cervicàlgia, 
problemes mans, epicondilits, cadera i genolls. 
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Annex fisioterapeuta 

Estudi de caigudes 2016- 2017 

 

 

5%
19%

14%

14%

24%

14%
5% 5%

Título del gráfico

epicondilits lumbalgia cervicàlgia cervicobraquialgia

diafragma mans genoll cadera

136
162

113

147

31 38 32 37

2014 2015 2016 2017

CAIGUDES PER ANY

NUMERO DE CAIGUDES PER ANY residents caiguts



FUNDACIÓ LA VALL                                                                   MEMÒRIA 2017 
 

    17  

 

 

 

 

Tractaments individualitzats realitzats mesos octubre- novembre- desembre 2017 
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MEMÒRIA PSICOLOGIA 2017 

 

OBJECTIU 1 

REDUIR EL NOMBRE DE CAIGUDES AMB LES PERSONES MÉS PREVALENTS. 

 

ACTIVITATS:  

 S’ha assessorat al personal en estratègies psicològiques per tal de reduir les caigudes 
durant les reunions d’equip i en moments puntuals que ha sigut pertinent.  

 Durant les reunions de coordinació s’ha analitzat cada cas de cada resident per conèixer 
les necessitats i circumstàncies individuals.  
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OBJECTIU 2 

MANTENIR EL BENESTAR EMOCIONAL 

 

ACTIVITATS: 

 Coordinar les activitats grupals, fent reunions amb les altres professionals per decidir 
quines activitats són les més adequades per cada resident i pel conjunt de la residència.  

 A nivell individual de cada resident: realització d’una entrevista inicial en el moment de 
l’ingrés 

 Introduir les dades al programa informàtic 

 Valoració de l’estat emocional i cognitiu (mitjançant testos i observació directa) de cada 
resident, una vegada a l’any, i cada vegada que es detecti algun canvi significatiu en el 
seu estat, tant a nivell físic, com emocional i/o cognitiu. 

 Seguiment de l’evolució de l’estat dels residents, mitjançant entrevistes individuals 
periòdiques 

 Utilitzar testos validats per conèixer millor la patologia o esta psicològic del resident 

 Realització d’informes a petició de professionals del centre o en cas de visita a neuròlegs 
o psiquiatres 

 Coordinació amb altres professionals externs a la residència (psiquiatres, neuròlegs...) 

 Entrevistes individuals als familiars dels residents per tal de poder recollir informació el 
més exhaustiva possible de la vida i preferències, en el cas que ells mateixos no ens ho 
puguin comunicar, i també en el cas que els familiars necessitin suport emocional per a 
entendre la situació que viu el seu familiar.  

 Continuar amb l’activitat “activem la ment”, que des de setembre es fa els dimarts al 
matí.  

 Continuar amb l’activitat “repassem l’actualitat”, que des de setembre es fa els dijous a 
la tarda.  

 Seguiment individualitzat de cada resident, a nivell emocional i a nivell cognitiu. 

 Facilitar l’adaptació al centre dels nous ingressos. 

 Creant un espai de confort, procurant aconseguir el sentir-se com a casa, dins el 
projecte de l’atenció centrada en la persona.  

 Donar eines per a la resolució de conflictes, tant al personal com als mateixos 
residents. 

 Des de setembre del 2017, s’ha introduït una nova activitat dirigida als residents que 
participen poc a les activitats dirigides, “anem a fer el cafè”. Es realitza els dilluns a la 
tarda i anem al bar Jardí a fer el cafè. Està sent participativa i es crea un clima i 
conversa que dins la residència costa més de crear. Es busca fer activitats significatives 
per ells, coses que ells feien habitualment. Es fomenta la interacció amb el poble, 
caminar, i les relacions socials.  

 Els dilluns al matí fem l’activitat intergeneracional amb els alumnes de la ESO.  
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AVALUACIÓ:  

 Escala GENCAT de qualitat de vida,  

La qualitat de vida d’aquest any 2017 ha sigut del 72%. La qualitat de vida del 2016 va ser 
d’un 64,82%. Ha millorat respecte l’any passat.  La qualitat de vida de l’any 2015 va ser d’un 
66,79%. El 2014 va ser d’un 66,35%.  

 

 Pfeiffer 

Avalua l’estat cognitiu. Consta de deu preguntes i avalua la memòria i l’orientació temporal i 
espaial i personal. L’any 2015 els residents que han mantingut i/o millorat el seu estat 
cognitiu ha estat d’un 61,53%. L’any 2016 les persones que han mantingut i/o millorat el 
seu estat cognitiu han estat: 65,78%. I l’any 2017 les persones que han mantingut i 
millorat el seu estat cognitiu ha estat del 65,85% 

 

Objectiu complert. 

Any 2017 
17’,07% ha millorat (7 residents) 
48,78% s’ha mantingut (20 residents) 
34,14% ha empitjorat (14 residents) 
 
Any 2016 
12,82% ha millorat (5 residents) 
53,84% s’ha mantingut (21 residents) 
33,33% han empitjorat (13 residents) 

 

 
Any 2015 
7,69% ha millorat (3 residents) 
53,84% s’ha mantingut (21 residents) 
38,46% ha empitjorat (15 residents) 
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Resultats Pfeiffer: la mostra s’ha obtingut dels residents que han viscut a la residència durant el 
2017, alguns dels quals han mort. Un total de 63 residents.  

19,04% bon estat cognitiu (12 residents) 

26,98% estat cognitiu deficitari (17 residents) 

53,96% deteriorament cognitiu sever (34 residents) 

 

 

 

 Escala de depressió geriàtrica (Cornell i Yesavage) 
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Són dues escales que avaluen l’estat emocional. Una de les escales és per persones amb 
demència, que es fixa en signes observables, indicadors de més o menys benestar emocional. 
I l’altra escala són 15 preguntes de resposta dicotòmica, per persones amb un bon estat 

cognitiu.  

Any 2017 

No depressió: 41/61 residents: 67,21% 

Depressió lleu: 18/61 residents: 29,50% 

Depressió establerta: 2/61 residents: 3,27% 

 

Any 2016 

No depressió: 25/37 residents 67,56% 

Depressió lleu 12/37 residents 32,43% 

Depressió establerta 0/37 residents 0% 

 

Any 2015 

No depressió: 29/36 residents 80’55% 

Depressió lleu: 4/36 residents 11’11% 

Depressió establerta: 2/36 residents 5’55% 

 

La població que ha mantingut i/o millorat el seu estat emocional és del 89,74%  

(82,05%+7,69%) 
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- Han empitjorat 4/39: 10,25% 
- S’han mantingut 32/39: 82,05% 
- Han millorat: 3/39: 7,69%  

 

 

 

Conclusions: 

 

A nivell emocional es pot afirmar que aquest any 2017 ens trobem davant una població en la 
que ha disminuït l’estat depressiu i si de cas es manté l’estat depressiu de forma lleu. Es nota 
una gran estabilització de l’estat d’ànim. Han disminuït les persones que han millorat el seu 
estat d’ànim.  

  

A nivell cognitiu, es manté la tendència dels últims anys de manteniment de l’estat cognitiu, tot i 
que és cert que tenim una població amb un deteriorament cognitiu sever que és de 53’96%, per 
tant ens trobem davant de moltes persones que es mantenen respecte l’any passat però 
perquè ja hi ha un gran deteriorament. Cal dir que ha augmentat lleugerament la millora en 
l’estat cognitiu.  
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MILLORAR LA SATISFACCIÓ VERS TOTES LES ÀREES DE LA RESIDÈNCIA DELS 
NOSTRES RESIDENTS, DELS FAMILIARS I DELS TREBALLADORS. 

ACTIVITATS:  

 S’han revisat i donat nous formats a les activitats que es realitzaven. Com fer l’activitat 
dels dilluns que sigui la ”intergeneracional” i els dimarts “Activem la ment”, introduint 
un ventall més psicològic i dinàmic a l’activitat. Això s’ha fet degut a canvis de 
professionals, a un augment de les hores de psicologia, i també per tal d’anar adequant 
les activitats al perfil de resident que tenim. 

 S’han creat de noves activitats, com “Anem a fer el cafè” 

 Al primer nivell es dediquen més hores d’activitat, oferint també estratègies a les 
gerocultores i fent modelatge.  

 Des de l’àrea de psicologia s’ha estat atenta a les demandes, suggerències i propostes 
dels residents i dels altres treballadors, per oferir un servei més acurat. 

  

OBJECTIU 4 

MANTENIR LA QUALITAT DE VIDA DELS NOSTRES RESIDENTS 

 

Sabem que la qualitat de vida a la nostra residència és del 64,82%.  

 

ACTIVITATS:  

 Afavorir la qualitat de vida dels residents procurant proporcionar tot allò que és 
important per aquella persona per tal de que la seva vida a la residència sigui el més 
confortable possible. 

 Actuar de forma integral, tenint en compte totes les àrees de la persona.  
 Afavorir un entorn favorable per al seu benestar, creant un ambient el més acollidor 

possible. 
 Escoltant a les auxiliars per tal de conèixer les preferències del resident. I ajudant-les a 

aconseguir els seus objectius marcats. 
 Millorar la comunicació entre els professionals del centre, participant en les reunions 

diàries per tal de resoldre les incidències concretes de cada dia i traspassar una 
informació més directa i clara a nivell oral. 

 Recollir informació exhaustiva de cada resident i facilitant-la als seus cuidadors, per tal 
que la seva cura sigui el més personalitzada i individualitzada possible, tenint en 
compte les preferències i la manera de viure de cadascú.  

 Motivar els residents a la participació a les activitats.  
 Acompanyar-los en els seus canvis emocionals.  
 Coordinació de les reunions de FEATE, aprofitant el suport d’altres professionals de la 

psicologia per dur a terme la nostra tasca.  
 Suport i assessorament als altres professionals per a la resolució de conflictes o de 

situacions conflictives.  
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AVALUACIÓ: 

Passació escala Gencat de qualitat de vida en centres residencials. Comparativa amb els anys 
anteriors (des de 2014). 

 

Resultats i conclusions 

La qualitat de vida del 2017 ha sigut d’un 67,34%, ha augmentat respecte l’any passat 2016, 
que era del 64,82%. La qualitat de vida de l’any 2015 va ser d’un 66,79%. El 2014 va ser 
d’un 66,35%.  

Durant el 2016 va haver-hi una davallada de la qualitat de vida, que s’ha recuperat aquest 
2017. 

 

 

OBJECTIU 5 

MANTENIR I/O MILLORAR EL BURN-OUT DELS TREBALLADORS 

 

El grau de burn-out és en estat mig del 9,67%, millor que l’any anterior. 

 

ACTIVITATS:  

 Escolta activa i suport emocional en casos puntuals de conflicte o situacions tenses dins 
l’ambient laboral. Resolució de conflictes.  

 Entrevistes i seguiment individual en aquells casos en els que es detecti un alt grau 
d’estrès. 

 Acompanyament en conflictes laborals i/o personals, derivats de la tasca que estem duent 
a terme.  

 S’ha ofert el servei de psicologia obert a tots els treballadors per fer atenció individual 
davant de qualsevol conflicte o situació personal perjudiqui el seu benestar emocional. 
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Cal dir, que espontàniament s’ha utilitzat poc aquest servei. Ha funcionat quan m’he 
ofert. 

 

AVALUACIÓ:  

Test de burn-out CUBO 

 

 

Avaluació 

Any 2018 

Burn out establert: 0% 

Mig burn out:  (3/33) 9,67% 

Lleu: (3/33) 9,67% 

Molt lleu: (25/33) 75,75% 

Sense burn-out: (2/33) 6,06% 

 

Any 2017 

Burn out establert: 0% 

Mig burn out:  (4/30) 13,33% 

Lleu: (7/30) 23,33% 

Molt lleu: (17/30) 56,66% 

Sense burn-out: (2/30) 6,66% 

 

      Any 2016 

Burn out establert: 0%  

Mig burn-out: (1/33) 3,03% 

Lleu: (11/33) 33,33% 

Molt lleu: (20/33) 60,60% 

Sense burn-out: (1/33) 3,03% 

 

Any 2015 

Burn out establert: 0% 

Mig burn out: 1/36: 2,77% 

Lleu: 6/36: 16,66% 

Molt lleu: 27/36: 75%  

Sense burn out: 2/36: 5,55% 
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Conclusions 

 

Aquest any s’ha tornat a utilitzar el test Cubo per avaluar el grau de burn-out existent a la 
residència.  

Han contestat el qüestionari 33 treballadors/es de 41 que hi ha en plantilla. Això representa 
un 80,48% del personal.  

Aquest any es manté que cap treballador dels que han contestat el qüestionari, pateix un 
burn-out establert.  

Ha disminuït el nivell de burn-out mig i el lleu, augmentant el molt lleu. El percentatge de 
persones que no pateix cremament a la feina es manté amb l’any passat.  

En resum, es pot dir que el personal que ha contestat les preguntes estan a gust a la feina, 
tot i que amb coses per millorar. Cal dir que aquest any 2017 ha sigut un any de moltes 
baixes laborals. Això pot ser un signe de cert malestar a la feina. 

Segons el test, el benestar a la feina ha millorat.  
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OBJECTIU 6 

AUGMENTAR LA PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS 

ACTIVITATS:  

 Motivar als residents a la participació a les activitats 
 Buscar activitats més adequades a cada resident, tenint en comte les seves 

preferències i el seu estil de vida.  

AVALUACIÓ: Registre de les assistències a cada activitat. 

Havent creat noves activitats i algunes pensades precisament per les persones amb baixa 
assistència a les activitats, s’ha detectat un augment de la participació ja que la majoria dels 
residents participen a almenys una activitat.  

 

OBJECTIU 7 

FORMACIÓ EN PLANIFICACIÓ DE DECISIONS ANTICIPADES 

ACTIVITATS: Realització d’un curs de planificació de decisions anticipades durant el maig 
del 2017 des del Unió Consorci Formació.  

 

Calendaris 

 

Dilluns de 9h a 17’30  

Dimarts de 9h del matí fins a les 15h del migdia 

Dijous de 15 a 17’30 

Divendres de 9h a 17h. 

Per tal de poder entrevistar a les famílies dels residents també es vindrà algun dissabte i/o algun 
diumenge de cada mes. 
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MEMÒRIA TREBALL SOCIAL 2017 

 

OBJECTIUS PLANTEJATS EN LA PLANIFICACIÓ TREBALL SOCIAL 2017 

 

1. Conèixer els tràmits i gestions que he de dur a terme, per tal de donar a resposta a les 

necessitats vinculades a l’àrea de Treball social dels residents, famílies i administració 

pública. (acompanyament d’ingressos, altes, baixes, acords PIA,  gestions judicials,  

escala GENCAT, empadronaments, gestió del xec transport...).   

2. Conèixer els protocols del centre i aplicar-ne l’ús pertinentment.  

3. Establir una relació de coneixença que permeti la confiança amb els usuaris i les seves 

famílies. 

4. Realitzar una activitat amb els avis a la llar setmanalment. 

5. Exercir la figura de pont entre familiars i residència. 

6. Integrar-me dins l’equip de professionals. 

7. Obtenir les enquestes de satisfacció d’usuaris, familiars i treballadors d’aquest 2017. 

 

ACTUACIONS REALITZADES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS PLANTEJATS 

Vinculat amb l’objectiu número 1: Conèixer els tràmits i gestions que he de dur a terme, per tal de donar 

a resposta a les necessitats vinculades a l’àrea de Treball social dels residents, famílies i administració pública. 

(acompanyament d’ingressos, altes, baixes, acords PIA,  gestions judicials,  escala GENCAT, empadronaments, gestió 

del xec transport...).   

El 2017 s’ha produït un canvi de personal en aquesta branca; La Sònia Ortega va ocupar la plaça 
fins el mes de febrer; i jo, Neus Sampons n’he assumit les tasques des del passat mes de març, 
cal dir que durant 15 dies de febrer vàrem realitzar el traspàs amb la finalitat que el canvi 
perjudiques al mínim possible als usuaris. Així doncs, durant aquest 2017, he iniciat la meva tasca 
coneixent la situació social de cada un dels residents amb la finalitat de cobrir els aspectes socials 
inherents a la persona. I també m’he familiaritzat amb les tasques pròpies de Treballadora Social 
dins l’àmbit de la gent gran. 

Com ha treballadora social, he estat centrada en el coneixement de casos i anàlisi de les diverses 
situacions; coneixement dels recursos que tenim a l’abast les treballadores socials de residències 
per resoldre cada situació concreta. En aquest sentit, m’ha estat útil i avantatjós estar integrada 
dins el grup de treballadores socials de residències que estan ubicades en un entorn rural 
(Berguedà i Alt Berguedà) per resoldre dubtes i posar sobre la taula les dificultats en que ens 
trobem i com resolem els casos (Llei de la dependència, contacte amb les nostres referents del 
departament, situacions concretes on cal una incapacitació, unes últimes voluntats o alguna altra 
gestió de tipus legal...etc...), el contacte és via correu electrònic. 
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S’ha vetllat per el benestar general dels residents, donant suport a les persones quan la situació 
se’ls fa difícil, fent una escolta activa, preocupant-me del seu estat de salut davant d’un ingrés 
hospitalari, anant a comprar quan no es poden desplaçar, etc...  

Les baixes que s’han produït aquest 2017 han estat molt irregulars en el temps, és a dir van 

passar uns mesos que no es va produir cap baixa, i desprès han estat molt seguides. Valoro que 

els temps de cobertura de les places han estat correctes (a continuació adjunto taula que reflexa 

baixes altes i temps de cobertura places). Respecte el període de cobrir les baixes, hem detectat 

la necessitat de realitzar un millor treball en els pre ingressos, anticipant-nos a informar a les 

famílies del ordre de la llista en el qual es troben i ja informant-los de les coses que caldrà portar 

a la residència i iniciar el coneixement de la persona que ingressarà. 

 

Hem de destacar que 10 persones que estaven ocupant plaça privada han passat a ocupar  plaça 
pública. Amb totes elles, s’han fet els fulls d’acords PIA del departament i les corresponents 
regularitzacions econòmiques. 

A nivell intern de centre la utilització del programa informàtic Aegerus, m’ha permès la 
comunicació i coneixement de la tasca realitzada dels altres professionals i treballadors de la 

USU
ARI

PLAÇA DATA motiu
dies a 
cobrir 
plaça

USU
ARI

PLAÇA DATA
NÚM 

INGRES

1 MARIA PRIVADA 22/12/2016 priv a pub 25 JOAN PRIVADA 16/01/2017 (1/17)

2 PEPET PÚBLICA 10/01/2017 defunsió 7 RAMO PRIVADA 17/01/2017 (2/17)

3 ENGR PRIVADA 16/01/2017 priv a pub 1 ENGR PÚBLICA 17/01/2017 (1/13)

4 MARIA PÚBLICA 24/01/2017 defunsió 3 RAMO PÚBLICA 27/01/2017 (4/16)

5 RAMO PRIVADA 26/01/2017 priv a pub 4 MERC PRIVADA 30/01/2017 (3/17)

6 CARM PÚBLICA 07/03/2017 defunsió 2 MERC PÚBLICA 09/03/2017 (3/17)

7 MERC PRIVADA 09/03/2017 priv a pub 11 JOAN PRIVADA 20/03/2017 (4/17)

8 JOAN PRIVADA 09/08/2017 defunsió 14 MONT PRIVADA 23/08/2017 (5/17)

9 MANU PÚBLICA 27/08/2017 defunsió 3 LOUR PÚBLICA 30/08/2017 (6/17)

10 LURD PRIVADA 29/08/2017 priv a pub 3 MONT PRIVADA 01/09/2017 (7/17)

11 PASIO PÚBLICA 04/09/2017 defunsió 1 LLUIS PÚBLICA 05/09/2017

12 LLUIS PRIVADA 04/09/2017 priv a pub 9 RAMO PRIVADA 13/09/2017 (8/17)

13 MARC PÚBLICA 05/09/2017 defunsió 1 MONT PÚBLICA 06/09/2017 (5/17)

14 MARC PÚBLICA 07/09/2017 defunsió 18 SALU PÚBLICA 25/09/2017 (10/17)

15 MONT PRIVADA 06/09/2017 priv a pub 14 MONT PRIVADA 20/09/2017 (9/17)

16 LOLA PÚBLICA 02/10/2017 defunsió 7 PALM PÚBLICA 09/10/2017 (11/17)

17 MERC PÚBLICA 18/10/2017 trasllat 0 MONT PÚBLICA 18/10/2017 (7/17)

18 MONT PRIVADA 18/10/2017 priv a pub 0 GENA PRIVADA 18/10/2017 (12/17)

19 JOSE PÚBLICA 20/10/2017 defunsió 10 MONT PÚBLICA 30/10/2017 (9/17)

20 MONT PRIVADA 30/10/2017 priv a pub 10 CONX PRIVADA 30/10/2017 (13/17)

21 CARM PÚBLICA 02/11/2017 defunsió 11 JOSE PÚBLICA 13/10/2017

22 JOSE PRIVADA 13/11/2017 priv a pub 0 JOAN PRIVADA 13/10/2017 (14/17)

23 TERE PÚBLICA 08/11/2017 defunsió 6 JORD PÚBLICA 14/11/2017 (15/17)

24 RAMO PÚBLICA 28/11/2017 defunsió 6 MARIA PÚBLICA 04/12/2017 (16/17)

BAIXES i ALTES any 2017

ALTESBAIXES
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residència. En aquest punt manifesto que em cal millorar en quan a registre de les tasques que 
realitzo; ates que no he aconseguit la dinàmica d’enregistrar totes les tasques que realitzo.  

En referència als Graus de dependència dels residents, Aquest any 2017 tenim 20 resolucions 
noves, cal dir que només 2 han arribat amb el mateix grau que ja tenien; i les 18 restants han 
augmentat el grau de dependència; amb tot això, tenim 4 persones amb plaça privada amb grau 
suficient per ocupar plaça pública, estan a la llista d’espera esperant l’entrada a pública però a 
tots ells s’ha tramitat prestació vinculada. 

 

Respecte la gestió de les visites mèdiques dels residents també han estat coordinades juntament 
amb l’equip d’infermeria. En funció de la situació de cada persona he hagut de gestionar el xec 
transport,  que implica un descompte del 50% per aquell usuari que utilitzi el taxi com a mitjà de 
transport. També cal buscar una persona acompanyant per aquells que no tenen família o la 
família té la disponibilitat.  

Pel que fa a la gestió econòmica; alguns dels nostres residents necessiten diners de butxaca per 
poder consumir algun refresc, cafè... etc... sigui per la pròpia demanda de l’usuari o a través de 

USU
ARI

data resol. 
grau

GRAU 
DEPEND

PLAÇA
USU
ARI

data resol. 
grau

PLAÇA
USUA

RI
data resol. 

grau
PLAÇA

BORD X no grau PRIVADA 1 CABA 27/01/2017 PRIVADA 1 ANTICH 10/03/2017

QUER 23/12/2011 Grau 1 PRIVADA 2 CARD 30/09/2016 2 ARCHI 15/05/2017

PLAN 10/03/2017 Grau 1 PRIVADA 3 COTS 30/09/2016 3 BALSE 11/04/2017

RAM 16/05/2013 ACOLL. 4 GÓME 11/12/2015 4 CASAG 21/05/2010

TORR 16/05/2017 Grau 1 PRIVADA 5 GRAE 17/11/2017 PRIVADA 5 CODINA 29/09/2017

VIVE X X PRIVADA 6 ITO V 08/11/2017 PRIVADA 6 COMA 28/11/2008

7 JANE 05/03/2010 7 COROM 14/03/2014

8 LLOH 07/10/2015 8 COTS 10/03/2017

9 MARS 08/01/2016 9 ESTEV 02/08/2017

10 MAS 29/07/2015 10 FONT S 30/06/2017

11 MORE 12/03/2013 11 LOPEZ 02/09/2015

12 MUJA e 29/08/2017 12 LOPEZ 29/02/2012

13 PORC 27/07/2010 13 LOZAN 15/04/2011

14 PUIG 10/06/2011 14 MENDE 03/05/2017

15 PUJO 14-ago-14 15 OLLÉ C 28/10/2016

16 SABR 14/05/2013 16 ORRIT 14/11/2007

17 SEGR 10/06/2013 17 PASSA 02/06/2017

18 SERR 22/05/2009 18 PLANE 17/11/2017 PRIVADA

19 TARR 03/05/2017 19 SOLÉ T 02/06/2017

20 TORR 23/09/2015 20 VALIEN 02/06/2017

21 VILA 27/11/2013 21 LLOHIS 20/06/2017

22 XAND 23/05/2013

GRAU 1 GRAU II GRAU III
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la família, des de treball social gestionem els diners d’alguns residents. D’aquesta manera, a part 
que aconseguim tenir un control de les despeses, també aconseguim evitar pèrdues de diners al 
centre. 

Dins d’aquest protocol del Programa d’Atenció Individual a l’àrea de treball social utilitzem 
l’escala de Qualitat de Vida de Gencat per valorar els usuaris de la residència. Aquesta escala la 
passem juntament amb la psicòloga abans de la reunió de valoració.

 

US
UA
RI

DATA PIAI 2016 2017 DIFERENCIA GRAU 
DEPENDÈNCIA

1 LUIS 13-ene x 92% 3
2 MARC 20-ene 92% 93% -1% 2
3 RAMO 20-ene 98% 98% 0% 2
4 CARM 24-feb 96% 97% -1% 2
5 ISABE 03-feb 79% 53% 26% 3
6 LLUIS 17-feb x 97% 3
7 ENGR 03-mar 69% 53% 16% 2
8 JOAN 03-mar 73% 83% -10% 2
9 JOAN 10-mar x 98% 2
10 ESTA 10-mar 84% 77% 7% 2
11 JAUM 17-mar 86% 93% -7% 1
12 RAMO 17-mar x 99% 1
13 ROSE 24-mar 98% 99% -1% 1
14 TERE 24-mar 13% 8% 5% 3
15 MERC 31-mar x 97% 2
16 MARC 21-abr 88% 62% 26% 2
17 JOAN 21-abr 5% 1% 4% 3
18 JOAN 19-may x 25% 3
19 JOAN 09-jun 62% 81% -19% 2
20 ALBE 16-jun 61% 81% -20% 2
21 RAMO 23-jun 3% 3% 0% 3
22 CARM 30-jun 94% 95% -1% 2
23 JOSE 07-jul 60% 75% -15% 3
24 ANGE 14-jul 73% 93% -20% 2
25 JOAN 21-jul 93% 87% 6% 2
26 JOSE 28-jul 90% 89% 1% 1
27 LOUR 04-ago 73% 33% 40% 2
28 CARM 01-sep 92% 88% 4% 3
29 TRINI 08-sep 67% 33% 34% 3
30 MARIA 22-sep 92% 97% -5% 1
31 VENT 22-sep 98% 98% 0% 1
32 DOLO 13-oct 73% 48% 25% 2
33 TERE 13-oct 43% 38% 5% 3
34 MONT 20-oct X 95% 2
35 MONT 27-oct X 95% 2
36 TRINI 03-nov 43% 12% 31% 3
37 MARIA 03-nov 88% 83% 5% 3
38 MERC 10-nov 55% 55% 0% 3
39 MANU 10-nov 92% 48% 44% 3
40 ADEL 17-nov 69% 50% 19% 3
41 JORD 17-nov 83% 87% -4% 1
42 MONT 24-nov X 40% 3
43 SALU 01-dic X 71% 3
44 PALM 15-dic X 31% 2
45 GENA 22-dic X 91% 3
46 PEPIT 22-dic 71% 79% -8% 2
47 RAMO 29-dic 94% 95% -1% 2
48 CONX 29-dic X 89% 2

ESCALA QUALITAT DE VIDA GENCAT PIAI 2017
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La mitjana de qualitat de vida dels residents aquest 2017 ha estat 72%; aquest percentatge ha 
millorat respecte l’any 2016 que era  64,82%; però creiem que no es significatiu la mitja 
percentual atès que la població varia; la columna de la diferència individual respecte l’any anterior 
si que la valorem com ha significativa i 14 persones han augmentat la seva qualitat de vida i 17 
persones l’han empitjorat. 

 

Davant de les situacions on ha calgut una intervenció més tècnica...tramitar una incapacitació, 
gestionar unes últimes voluntats, un repartiment d’herència...etc... sempre he estat en 
coordinació amb el directora del centre per tal de treballar compartint criteri.   

 

 

 

Vinculat amb l’objectiu número 2 i 3:  2.- Conèixer els protocols del centre i aplicar-ne l’ús pertinentment. 

3.- Establir una relació de coneixença que permeti la confiança amb els usuaris i les seves famílies. 

 

El protocol de famílies, és el més vinculat a la branca del treball social; Cal dir que en aquest any 
207 s’han fet 13 ingressos nous, així doncs, hem treballat per conèixer les necessitats d’aquestes 
famílies; en el moment de l’ingrés s’inicia el contacte amb la residència i hem intentat acompanyar 
a les famílies i informar-los del funcionament de la casa i resoldre tots els dubtes que s’han anat 
plantejant. Hem valorat que de cara a nous ingressos s’intentarà donar més protagonisme a les 
cuidadores referents, atès que és el contacte més quotidià dels residents i és important que el 
coneguin el primer dia i els pugui fer aquest acompanyament en aquest moment. 

 

Totes les famílies no responen igual davant el moment de l’ingrés i hem anat coneixent-los en la 
quotidianitat del dia a dia, però sabem la dificultat del moment del pas de l’ingrés i per aquest 
motiu es considera un moment prioritari d’atenció. 

 

Cal dir que trimestralment s’avisen a les famílies de les activitats extraordinàries del centre i es 
convida a participar en elles, la interacció amb les famílies és important per els residents i a la 
vegada també crea un clima de confiança que ens permet una millor tasca. 
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Pel que fa als residents que ingressats anteriorment, amb totes les seves famílies es va realitzant 
l’acompanyament i seguiment pertinent,  el sistema principal que ho regula és el PIAI (Pla 
interdisciplinar atenció individualitzada); respecte el PIAI, la nostra intervenció varia en funció de 
l’anàlisi que realitzem de la situació de cada família: demanem a la família que formi part de la 
reunió,   quan la família pot participar-hi, cada professional exposa el seu punt de vista de la 
situació que viu l’usuari i de quina manera intervé per mantenir/millorar o canviar-la. Quan, la 
família no pot assistir-hi la família escull si el contacte telefònic explicant la reunió es suficient o 
prefereixen que els enviem un informe on hi ha la valoració de cada un dels professionals que 
formen l’equip.  

 

Com a treballadora social, he estat la responsable de dur a terme aquest protocol, (avisar a les 
famílies de les reunions i fer-ne els informes de devolució en els casos que ho han requerit). 
Personalment valoro positivament la inclusió de les famílies a les reunions atès que ens permet 
conèixer-nos millor i aconseguim unes reunions més centrades en l’usuari. Adjunto el model 
d’informe que utilitzem per fer el retorn a les famílies. ( ANNEXE 1) 

 

Aquest any s’han dut a terme 48 PIAI; dels quals volem destacar que 12 reunions les hem realitzat 
conjuntament amb els familiars dels residents i en els casos que els usuaris estiguin cognitivament 
capacitats també hi ha assistit; també hem realitzat 3 PIAI amb residents sense família. Respecte 
a les famílies que no han vingut a les que n’han fet petició se’ls ha entregat un informe resum; 
aquestes han estat 22 famílies.  
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2016 2017
usu
ari

familiar SI NO
SI 

(dat
a)

NO DATA
CONTAC

TE
NO

1 LUIS 13-ene x 92% X X

2 M AR 20-ene 92% 93% x mà 14/04 x

3 RAM 20-ene 98% 98% X X 23-jun mail Joan

4 CAR 24-feb 96% 97% x mà14/04 03-abr à M agda i Josep

5 ISAB 03-feb 79% 53% X X 23-jun mail M ontse

6 LLUI 17-feb x 97% x X 13-abr mail teresa

7 ENG 03-mar 69% 53% X x 23-jun mail Joan 

8 JOA 03-mar 73% 83% X x x

9 JOA 10-mar x 98% x x 14-abr mà Dolors

10 EST 10-mar 84% 77% x x 14-abr mail fills

11 JAU 17-mar 86% 93% X 23-jun ail Josep i Jaume

12 RAM 17-mar x 99% X x 23-jun mail fill

13 ROS 24-mar 98% 99% X x x

14 TER 24-mar 13% 8% X x x

15 M ER 31-mar x 97% X x abril M aite

16 M AR 21-abr 88% 62% X x x

17 JOA 21-abr 5% 1% X x 23-jun mail fills

18 JOA 19-may x 25% X x 23-jun mail fills

19 JOA 09-jun 62% 81% si Joan x mà 23/6 (ella els l'ensenya x

20 ALB 16-jun 61% 81% si Consol x x 03-jul Consol 

21 RAM 23-jun 3% 3% Ramon x x 23-jun fills

22 CAR 30-jun 94% 95% si ep i M argar x mà 3/07 3 juio l mail Pep tort

23 JOS 07-jul 60% 75% FINA X 15-jul FINA

24 ANG 14-jul 73% 93% x 17-jul FINA

25 JOA 21-jul 93% 87% si x x

26 JOS 28-jul 90% 89% x x

27 LOU 04-ago 73% 33% x x

28 CAR 01-sep 92% 88% x x

29 TRIN 08-sep 67% 33% x x

30 M AR 22-sep 92% 97% si x x

31 VEN 22-sep 98% 98% si ONTSERRA X X x

32 DOL 13-oct 73% 48% x x

33 TER 13-oct 43% 38% x x

34 M ON 20-oct X 95% x 23-oct M iquel

35 M ON 27-oct X 95% si austre i jos x x

36 TRIN 03-nov 43% 12% x x

37 M AR 03-nov 88% 83% angel i cristina x x

38 M ER 10-nov 55% 55% merce x x

39 M AN 10-nov 92% 48% x x

40 ADE 17-nov 69% 50% x x

41 JOR 17-nov 83% 87% si x x

42 M ON 24-nov X 40% Glòria x x

43 SAL 01-dic X 71% Robert x x

44 PAL 15-dic X 31% x x

45 GEN 22-dic X 91% M arta x x

46 PEP 22-dic 71% 79% x x

47 RAM 29-dic 94% 95% x x

48 CON 29-dic X 89% M arta x x

 INFORME A FAMÍLIA

assisteixen 
a reunió

COORDINACIÓ PIAI  pla individual d'atenció interdisciplinar 2017

USUA
RI 

DATA 
ELAB. 
PAIS

QUALITAT 
VIDA

DEVOLUCIÓ DE L'INFORMACIÓ

ORALME
NT

 INFORME 
USUARI
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Vinculat amb l’objectiu número 4: Realitzar una activitat amb els avis a la llar setmanalment. 

 

Suport al programa d’activitats, en aquest sentit he de dir que he impartit les activitats que es 
duien a terme al centre quan una altra persona de l’equip no ho ha pogut fer, la gimnàstica o la 
musicoteràpia des del març fins al mes de setembre; tenint en compte que des de la segona 
quinzena de setembre ocupo la plaça d’educadora, en aquests moments compleixo amb escreix 
l’objectiu plantejat a principi d’any. 

 

 

Vinculat amb l’objectiu número 5: Exercir la figura de pont entre familiars i residència. 

 

Respecte als ingressos, atès que la treballadora és la responsable de realitzar els ingressos i 

executar el protocol de famílies, cal dir que l’any 2016 la Sònia va fer un document de tots els 

passos a seguir en el moment de l’ingrés que és molt útil i que pauta uns mínims importants a 

tindre en compte, aquests durant aquest 2016 s’han ampliat atès que hi havia una llei respecte 

la guarda de fet que calia comunicar al jutjat de Solsona abans de les 48h ingrés i s’han realitzat 

en tots els casos que pertocava; però en aquests moments s’ha revocat la llei i conseqüentment 

el 2018 no caldrà fer-ho. 

 

Respecte la Guarda de fet, el 27 abril es van comunicar 20 guardes de residents que estaven a 

la residència i no podien decidir per ells mateixos la voluntat de romandre al centre. I dels 

ingressos que s’han produït en aquest 2017 n’hem tingut que comunicar  9 guardes de fet més. 

 

Pel que fa als antics residents, es parla amb les famílies sempre i quan la realitat que ens ocupa 

requereix d’aquest contacte, ja sigui per informar d’alguna necessitat, canvi que s’ha produït o 

bé objectiu que ens hem de plantejar envers qualsevol usuari. Aquest contacte primerament és 

produeix via telefònica però si la situació ho requereix fem entrevistes amb els familiars per 

acordar els passos que seguim o comunicar decisions preses. 

 

La comunicació amb famílies via mail sempre és quan el que informem son esdeveniments 

d’activitats o fets que afecten a l’usuari però que no són de caràcter personal. 
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Vinculat amb l’objectiu número 6: Integrar-me dins l’equip de professionals. 

 

La coordinació amb tot l’equip, que és la clau per donar una bona resposta als usuaris del centre, 
així doncs, el contacte amb la resta dels professionals de la casa ha estat de forma contínua, en 
el dia a dia de la meva feina, una tasca imprescindible es aquest contacte amb els treballadors 
per detectar les necessitats que presenten els residents i he intentat mostrar-me oberta i receptiva 
a les peticions dels companys i he procurat ser servicial i cooperadora amb les peticions que se’m 
han formulat.  Tres dies a la setmana el meu horari és ininterromput i el fet de compartir àpats 
a la sala dels professionals també permet augmentar aquesta confiança i coneixement mutu. 

 

També he treballat alguns caps de setmana, aquest fet també el valoro positivament en tant que 
conec més la dinàmica del centre i també t’aproxima als cuidadors. 

 

 

Vinculat amb l’objectiu número 7: Obtenir les enquestes de satisfacció d’usuaris, familiars i treballadors 

d’aquest 2017. 

 

Enguany s’han redissenyat les enquestes d’usuaris (ANNEX 2) i familiars (ANNEX 3). 

 

Les enquestes dels usuaris les ha passat el Xavier Galindo amb la finalitat de buscar imparcialitat 
amb les respostes. Pel que fa a les enquestes de les famílies es varen fer còpies en paper i es 
van enviar via mail a tots els familiars, la recollida es va fer amb una bústia. 
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ANNEXE 1 

 

 

 

Pla Individual d'Atenció Interdisciplinari 

Nom del 
Resident:  

Núm.HC:  

Data d'ingrés.  N.Ingrés:  

Data 1ª 
avaluació:  

Habitació:  

Data de revisió 
actual:  

Unitat 
Funcional:  

 

  

 

 

ASPECTES SOCIALS: 

 

ACTIVITATS D’OCI: 

 

VALORACIÓ SANITÀRIA:  

 
VALORACIÓ TERAPEUTA OCUPACIONAL:  

 
VALORACIÓ DE LES AVD bàsiques:  

 
VALORACIÓ DE FISIOTERÀPIA:  

 
VALORACIÓ PSICOLÒGICA: 
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ANNEXE 2 

 

 
ENQUESTA GRAU DE SATISFACCIÓ  

 

USUARIS 2017 

 

 

1. Sexe? 

 

 Home 

 Dona 

 

2. Quant temps fa que està vivint a la residència? 

 

 Menys de 6 mesos 

 De 6 mesos a 1 any 

 D’un  a 2 anys 

 De 2 a 5 anys 

 De 5 a 10 anys 

 Més de 10 anys 

 

3. Està en una habitació individual o compartida? 

 

 Individual 

 Compartida 

 

 
Per poder millorar la qualitat dels serveis que ofereix el centre, agrairíem que ens retornéssiu l’enquesta, responent amb la màxima sinceritat 
possible. 
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4. Fent referència a la seva habitació: 

 Sempre Sovint A vegades mai Ns / nc 

Comoditat      

Seguretat (caigudes)      

Adequació suports (baranes)      

Neteja      

Decoració      

Grau d’intimitat      

Possibilitat de descans      

Temperatura      

 

Comentaris:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________ 

  

5. Què li semblen els horaris? 

 

 Molt bé Bé Regular Malament Ns /nc 

Aixecar-se      

Dinar      

Berenar      

Sopar      

Enllitar      

 

 

6.Quina opinió té dels àpats? 

 Molt bé Bé Regular Malament Ns/Nc 

Horaris      

Temperatura      

Varietat      

Qualitat      

Gust      
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Comentaris:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

7. Respecte la neteja del centre? 

 Molt bé Bé Regular Malament Ns/Nc 

Menjador      

Llar      

Banys comuns      

Passadissos      

 

 

8. Com valora l’entorn i la decoració en general? 

Molt bé Bé Regulat Malament Ns/Nc 

     

 

 

9. Com realitza la seva higiene personal? 

       

 

 

 

10. En el supòsit que rebi ajut alhora de realitzar la higiene personal, valori: 

 Molt bé Bé Regular Malament Ns/Nc 

Intimitat      

Tracte      

Horaris      

Respecte      

 

Comentaris:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

 

 

 Autònomament 

 Amb suport 
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11. Valori les activitats en que participa: 

 

 

12.- Considera que s’avorreix a la residència? 

 

  

 

 

Comentaris:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

 

 

 Molt bé Bé Regular Malament Ns/Nc 

Gimnàstica     

Activem la ment   

Taller de manualitats  

Repassem l’actualitat 

Cant coral   

Play back   

Passeig    

Jocs de taula    

Musicoteràpia 

Bingo   

Cinema   

Assistència religiosa   

Celebració del sant     

Sortides, excursions, visites.  

Celebració de festes     

Xerrades, colꞏloquis    

Celebracions religioses     

Visites dels escolars     

Visites d’altres grups     

 Si 

 No 
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13.- Com valora l’atenció i la confiança per part de: 

 Molt bona Bona Regular Malament Ns/Nc 

Direcció      

Administració      

Servei de Psicologia      

Servei d’infermeria      

Servei mèdic      

Cuidadors/es      

Servei de Fisioteràpia      

Servei de Treball Social      

Teràpia Ocupacional.      

Servei  bugaderia      

 

Comentaris:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

14.-  Com valora l’atenció? 

 Molt bé Bé Normal Regular Malament 

Durant el dia      

Durant les nits      

Caps de setmana      

 

15.- Creu que té suficient autonomia i llibertat pel què fa a: 

 

Visites  SI  NO 

Suggeriments   SI  NO 

Sortides  SI  NO 

Ideologia o pensament  SI  NO 

Decorar el seu entorn  SI  NO 

 

Comentaris:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________ 
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16. Té por a què li robin objectes personals, joies, diners...? 

 

Sempre Sovint A vegades Mai Ns/nc 

     

 

 

17. Quina puntuació li dóna a residència? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

Si vol afegir algun suggeriment, queixa o comentari que l’enquesta no ha contemplat; l’agraírem i intentarem implementar-lo.  

 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

GRÀCIES per ajudar-nos a millorar el nostre treball. 
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ANNEXE 3 

 

 

ENQUESTA GRAU DE SATISFACCIÓ  

 

FAMILIARS 2017 

 

 

 

1. El seu familiar té una bona higiene personal? 
 

MOLT BONA BONA REGULAR DOLENTA NS/NC 

     

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................ 

 

2. Respectem la imatge del seu familiar? 

 

SEMPRE A VEGADES POQUES VEGADES MAI NS/NC 

     

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................ 

 

3. Es realitza una bona gestió de la roba? 

 

SEMPRE A VEGADES POQUES VEGADES MAI NS/NC 

     

Per poder millorar la qualitat dels serveis que ofereix el centre, agrairíem que ens retornéssiu l’enquesta, responent amb la 
màxima sinceritat possible. 
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..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

........................................... 

4. El centre està nét? 

 

SEMPRE A VEGADES POQUES VEGADES MAI NS/NC 

     

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................ 

 

5. Si l’ingrés del familiar ha estat en el transcurs d’aquest darrer any, valoreu-ne l’acollida. 

 

MOLT BONA BONA REGULAR DOLENTA NS/NC 

     

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................ 

 

6. La informació que li donem del seu familiar és la que necessita i suficientment clara?  

 

SEMPRE A VEGADES POQUES VEGADES MAI NS/NS 

     

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................ 

 

7. Els horaris de visites i atenció a les famílies són adequats? 

SEMPRE A VEGADES POQUES VEGADES MAI NS/NC 

     

 

 

8. El grau d’intimitat en l’entorn per estar amb el seu familiar és correcte? 

SEMPRE A VEGADES POQUES VEGADES MAI NS/NC 
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..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................  

9. Al centre donem una resposta correcta a les seves demandes (queixes, suggeriments)? 

SEMPRE A VEGADES POQUES VEGADES MAI NS/NC 

     

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................ 

 

10. La residència disposa de les instalꞏlacions necessàries per atendre al seu familiar? Banys 
assistits, baranes als passadissos, ascensor, aparells de rehabilitació... 

 

SI                                NO                             NS/NC    

 

 Si la resposta és no argumenti-la: .................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

11. Li resulta fàcil que li agafem el telèfon quan truca a la Residència?  (En el cas de que no truqui mai, 
o gairebé mai, la resposta és NS/NC; en aquest supòsit, no cal la sub pregunta). 

SEMPRE A VEGADES POQUES VEGADES MAI  NS/NC 

     

    

 En general, les respostes telefòniques dels professionals, li ofereixen l’orientació per arribar a la 
solꞏlució del problema plantejat?  

SEMPRE A VEGADES POQUES VEGADES MAI  NS/NC 

     

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................ 

 

12. El tracte personal de les persones que treballem a la residència amb el seu familiar és 
professional? 

 

SI                                NO                             NS/NC                                                                                                             

Si la resposta és NO argumenti-la: 
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..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................  

 

13. El tractament que rep el seu familiar el considera afectuós? 

 

SI                                NO                             NS/NC    

 

 Si considera que algú no l’ha tractat amb humanitat i afecte exposi qui: 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

14. Troba que les activitats que fem són adequades? 

 

SEMPRE A VEGADES POQUES VEGADES MAI  NS/NC 

     

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................ 

 

15. Està informat de les activitats obertes a familiars? 

 

SEMPRE A VEGADES POQUES VEGADES MAI  NS/NC 

     

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................ 

 

16. Quin creu que és el millor mitjà de comunicació perquè vostè rebi la informació que genera la 
residència. 

 

 

 

Trucada telèfon Correu electrònic Correu ordinari Informacions cartellera 
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17. Sent que el seu familiar està atès correctament? 

MOLTBÉ BÉ REGULAR MALAMENT NS/NC 

     

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................  

 

18. Com valora l’atenció del seu familiar durant els períodes de vacances/caps de setmana?  

MOLTBÉ BÉ REGULAR MALAMENT NS/NC 

     

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................ 

 

19. Com valora la relació centre/família? 

MOLT BONA BONA REGULAR MALAMENT NS/NC 

     

Si la resposta és Regular/Malament, vol fer algun comentari, suggeriment: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................ 

20. Quina nota li posaria a la residència.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

Si vol afegir algun suggeriment, queixa o comentari que l’enquesta no ha estat contemplat; 
l’agraírem i intentarem implementar-lo. 
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GRÀCIES per ajudar-nos a millorar el nostre treball amb els residents 

 

ÍNDEX 

 

1. Objectius d’Educació Social........................................................................   

pàg. 2 

 

 

 

2. Distribució de les activitats..........................................................................  

pàg. 4 

 

 

 

3. Quines àrees es treballen a cada activitat. ................................................. 

pàg. 7 

 

 

 

 

4. Professional responsable 

............................................................................  pàg. 8 
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5. Valoració activitats  

......................................................................................  pàg. 9 

 

 

 

 

6. Obertura del centre a la comunitat i a les 

famílies.................................... pàg. 17 

 

 

 

 

7. Recull de les activitats realitzades durant 

l’any.......................................  pàg. 18 

 

 

 

 

 

1. OBJECTIUS DE L’EDUCACIÓ SOCIAL. 

 

1.1.- Mantenir i potenciar les capacitats físiques, psíquiques i socials de l’usuari. 

 Conèixer les habilitats, destreses i desitjos de l’usuari. 

Mantenir i millorar. En el moment de l’ingrés s’ha fet una petita entrevista per conèixer l’usuari 

i saber quines activitats seran del seu interès i del seu perfil. 

 Atendre les necessitats del resident de forma individualitzada. 

Mantenir i millorar. S’ha intentat donar resposta a les necessitats lúdiques de cada resident 

de manera individualitzada. 

 Recollir centres d'interès relacionats amb la història de vida de la persona. 

No assolit. 
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 Mantenir el màxim possible la memòria remota, immediata i a curt i llarg termini. 

Aconseguit. Mantenir. S’han treballat els diferents tipus de memòria a través de les activitats 

setmanals del centre. 

 Utilitzar les TIC com a instrument per a la psicoestimulació. 

Aconseguit. Mantenir. S’han utilitzat les TIC en diferents activitats: Viatgem per internet, 

Musicoteràpia, activitats extraordinàries. 

 

 

1.2.- Reforçar l’autoestima i el benestar emocional de l’usuari. 

 Potenciar la capacitat de decisió i d’autogestió de la persona. 

Aconseguit. Mantenir. S’ha intentat respectar la voluntat dels usuaris en la gestió del seu 

temps de lleure. 

 Facilitar l’expressió de sentiments i inquietuds del resident. 

Aconseguit. Mantenir. S’ha proporcionat un espai d’expressió de les emocions i les 

necessitats als usuaris que ho han necessitat. 

 Potenciar la dimensió lúdica de les activitats del centre. 

Aconseguit. Mantenir. Totes les activitats del centre estan pensades per treballar diferents 

àrees i capacitats de l’usuari, sempre mantenint el component lúdic i d’entreteniment de les 

mateixes. 

 

 

1.3.- Afavorir les relacions interpersonals (residents, família i professionals). 

 Potenciar la participació dels usuaris a les activitats del centre. 

Aconseguit. Millorar. S’ha mantingut la participació en les activitats del centre, però veiem 

que hi ha uns quants residents als quals és difícil motivar i, de cara el proper any, volem 

potenciar aquesta incentivació. 

 Incentivar la relació entre els usuaris. 

Aconseguit. Millorar. A través dels jocs de taula i el taller de cuina s’ha treballat i s’ha 

aconseguit fomentar la relació entre els usuaris, però creiem que encara hi ha residents als 

quals els costa interactuar amb la resta sense algun mediador. 

 

 Afavorir la participació dels familiars en el pla d’activitats del resident. 
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Pendent. Mantenir 

 Facilitar el vincle positiu entre l’usuari i el professional mitjançant l’atenció 

individualitzada. 

Aconseguit. Mantenir. Hem procurat ser accessibles als usuaris per a què ells ens puguin 

comunicar, amb confiança, tot allò que els inquieta. 

 

 

1.4.- Participar de forma coordinada amb altres professionals del centre. 

 Colꞏlaborar en l’organització i dinamització de les activitats del centre sempre que sigui 

necessari. 

Assolit. 

 Participar en l'elaboració dels plans individuals  d'atenció, en el plantejament d'objectius, 

activitats i seguiment de resultats. 

Assolit. 
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2. DISTRIBUCIÓ DE LES ACTIVITATS: 

 

Activitats setmanals: 

Durant aquest any 2017 s’ha seguit amb l’horari setmanal d’activitats de l’any anterior fins al mes 

d’octubre. A partir de llavors s’ha replantejat les activitats atès el canvi de personal i s’ha 

considerat oportú fer certes reformes 

 

Horari de gener a octubre.  

 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Matí: 

10h Gerontogimnàstica  

11h 
Activem 
la ment 

Repassem 
l’actualitat 

T. de 
manualitats 

Teatre/Playbacks/ 
Passeig 

Musicoteràpia 

 
Mandales   

Tarda: 

15:30h    T. de memòria A    

16:30h Cantem Bingo 

Activitat 
amb 

gossos / 
Taller de 

cuina 

T. de memòria B 

Viatgem per 
internet / 

Festa 
d’aniversaris 

 Cine 

17:30h Jocs de taula 

 

Horari a partir d’octubre 2017 

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
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8:00h 
a 

10:00h 
esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar 

10:00h 
a 

11:00h 

Gimnàs              
(fisioterapeuta)  

Activem la ment          
(psicòloga)  

Gimnàs                 
(fisioterapeuta)          

 Gimnàs                   
(fisioterapeuta)          

  Gimnàs                     
(fisioterapeuta)          

11:00h 
a 

12:00h 

Activitat 
intergeneracional       

(psicòloga)  

Tractaments  
(fisio)        

Manualitats  
(educadora 

social) 

Tractaments  
(fisio)        

Musicoteràpia  
(educadora 

social) 
 passeig (equip)   

   
CELEBRAC
ANIVERSAR12:00h 

a 
13:00h 

Rehabilitació          
(fisioterapeuta) 

  
Rehabilitació           

(fisioterapeuta) 
Rehabilitació           

(fisioterapeuta) 

 
passeig 
(equip)   

Rehabilitació    
(fisioterapeuta) 

12:00h 
a 

15:00h 

temps lliure   / dinar   / 
descans 

temps lliure   / dinar   / 
descans 

temps lliure   / dinar   / 
descans 

temps lliure   / dinar   / 
descans 

temps lliure   / dinar   / descans 

15:00h 
a 

16:30h   
Tractaments  

        

16:30h 
a 

17:30h 

Conversa   
(psicòloga 

Cantem    
(directora)  

Tractaments  
(fisio)        

Cosim      
(educadora 

social)      

Cuina / Gossos           
(educadora social) 

Repassem l'actualitat        
(psicòloga)  

Bingo                       
(directora)  

17:30h 
a 

19:00h 

activitat lliure          
(obert a les famílies) 

Tractaments  
(fisio)        

activitats 
lliure  

(obert a les 
famílies) 

activitat lliure             
(obert a les famílies) 

activitat lliure               
(obert a les famílies) 

activitat lliure                  
(obert a les famílies) 

 

 

L’horari d’activitats del 1r nivell de gener a octubre: 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENG

10-11h     Estimulació 

sensorial i 
cognitiva 

(Educadora 
social 

i Psicòloga) 

 

Passeig, activitats

estimulatives 

(Gerocultor) 

11-12h Tractaments 

fisioteràpia 

(Fisioterapeuta
) 

  Tractaments 

Fisioteràpia 

(Fisioterapeuta
) 

12-13h  Estimulació 

sensorial i 
cognitiva 

(Psicòloga) 

Estimulació 

sensorial i 
cognitiva 

(Educadora 
Social) 

  

Estimulació 
Basal 

(Terapeuta 
Ocupacional) 

 

13 -14h D I N A R 

15-16h       
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16-17h  

Passeig, 
activitats 

estimulatives 

(Gerocultor) 

 

Passeig, 
activitats 

estimulative
s 

(Gerocultor) 

 

Teràpia amb 
gossos 

(Educadora 
Social) 

 

 

Passeig, 
activitats 

estimulatives 

(Gerocultor) 

 

Passeig, 
activitats 

estimulative
s 

(Gerocultor) 

 

Passeig, activitats

estimulatives 

(Gerocultor)  

Passeig, 
activitats 

estimulative
s 

(Gerocultor) 

17-18h 

19-20h 

 

S O P A R 

 

 

Horari a partir octubre s’ha modificat i  ampliat l’horari d’atenció dels diferents professionals del 

centre a al primer nivell: 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:00h a 
10:00h 

esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar 

10:00h a 
11:00h 

    

Estimulació basal     
(educadora social)  

Estimulació basal       
(educadora social)  

Estimulació basal             
(educadora social)  

Estimulació 
sensorial 
cognitiva      

(psicòloga)  

11:00h a 
12:00h 

fisioteràpia       

C
E

LE
B

R
A

C
IO

N
S

 
A

N
IV

E
R

S
A

R
IS

   
   

  

fisioteràpia  

12:00h a 
13:00h 

  

Estimulació 
sensorial 
cognitiva          

(psicòloga)    

  

  

12:00h a 
15:30h 

temps lliure   / 
dinar   / descans 

temps lliure   / 
dinar   / descans 

temps lliure   / dinar   
/ descans 

temps lliure   / dinar   / 
descans 

temps lliure   / dinar   / descans 

15:30h a 
16:30h 

fisioteràpia  

passeig / 
activitats 

(Gerocultor) 

 Gossos             
quinzenalment        

(educadora social) 

Estimulació sensorial 
cognitiva              

(psicòloga)  

fisioteràpia 16:30h a 
17:30h 

cantem           
(directora) 

passeig / activitats 
(Gerocultor) 

Cosim                
(educadora social)      

17:30 a 
18:00 

  
  

  

17:30h a 
19:00h 

Activitats lliure      
(obert a les 

famílies) 

Activitats lliure     
(obert a les 

famílies) 

Activitats lliure        
(obert a les famílies) 

Activitats lliure         
(obert a les famílies) 

Activitats lliure  (obert a les famílies) 
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A partir del mes d’octubre s’han anulꞏlat la programació d’activitats en cap de setmana atès que 

es va valorar que no hi havia suficient participació. De totes maneres si algun usuari demana 

algun material per ocupar el seu temps lliure se li proporciona. 

Activitats mensuals estipulades: 

 Cinema: s’han fet sessions de cinema alguns diumenges a les 16:30h. De gener a maig. 

Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre aquesta activitat no s’ha fet, ja que a la sala 

hi entra massa llum, al últim trimestre no s’ha reactivat perquè es va decidir deixar els caps 

de setmana sense activitats dirigides. 

 Celebració dels Sants: el mateix dia del Sant de la persona s’ha repartit cava, se li ha 

entregat una felicitació i s’han fet fotos amb alguns treballadors que posteriorment s’han 

entregat. 

 Celebració dels aniversaris: L’últim divendres de cada mes hem celebrat els aniversaris del 

mes. Els residents i treballadors han bufat les espelmes, s’ha repartit coca i xocolata per a 

tothom i posteriorment s’ha fet ball. Al tercer trimestre hem acordat que no es faran 

mensualment atès que s’ha inclòs les celebracions al 1er nivell, ja que moltes persones no 

gaudien mai de les festes 

 Missa: s’ha celebrat un dissabte al mes a les 17h. Alguna s’ha canviat de dia segons 

celebracions religioses destacables: Pasqua, Nadal,... de gener a abril s’ha fet la missa diària 

de la parròquia a la capella de la Residència, per la qual cosa hi han pogut assistir els nostres 

usuaris. De l’abril fins al novembre s’ha fet a l’Església parroquial. Atès que des del setembre 

no hi ha mossèn al municipi no s’ha re empres la missa setmanal. 

 Rosari: es fa sempre que hi ha una defunció al centre, a ¾ de 6 de la tarda del mateix dia o 

del dia següent,  i és obert a tothom. 

 

Activitats extraordinàries durant l’any: 

 Sortides, visites i excursions. 

 Celebració de festes. 

 Xerrades, colꞏloquis. 

 Celebracions religioses. 

 Visites dels escolars. 

 Visites no programades com seria el grup de gimnàstica, esbart dansaire, coral... 

 Celebració de la setmana de la gent gran. 

 Actes per la marató tv3. 
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3. QUINES ÀREES ES TREBALLEN A CADA ACTIVITAT. 

 

 
Àrea 
motora. 

Àrea 
funcional. 

Àrea 
emocional. 

Àrea 
cognitiva. 

Gerontogimnàstica:       
Activem la ment:       
Taller de manualitats:        
Repassem l’actualitat    
Taller de memòria        
Viatgem per Internet       
Cuina        

Cosim   ꞏ    ꞏ     

Bingo:         
Intergeneracional       
Passeig:       
Motricitat fina:        
Jocs de taula:         
Activitat amb gossos:         
Teatre/Playbacks:       
Musicoteràpia:       
Cinema:       
Taller de cuina        
Fisioteràpia 1er nivell      
Estimulació basal 1er nivell     
Cantem 1er nivell     
Activitat estimulació 1er nivell     
Assistència religiosa:      
Celebració del sant:      
Celebració de l’aniversari       
Sortides, visites, excursions:       
Celebració de festes:      
Xerrades, colꞏloquis:      
Celebracions religioses:       
Visites dels escolars:      
Visites d’altres (no programades):      
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4. PROFESSIONAL  RESPONSABLE. 

 

 

 

 

 

 Fisioterapeuta 
Terapeuta 

Ocupacional 

Treballadora 

Social 
Psicòloga 

Educadora 

Social 

 

Directora 

 

Mossèn 

Gimnàstica: X       

Activem la ment:    X    

Taller de 

manualitats: 

 

 
   

X   

Taller de memòria:         X    

Repassem 

l’actualitat: 
   

X 

 

   

Cantem      X  

Bingo:     
 X 

 

 

cosim     x   

Passeig: X X   X   

Jocs de taula:     X X  

Teatre/Playbacks:     X   

Musicoteràpia:     
X 

 

 

 

 

Motricitat fina x X      

Taller de cuina     X   

Viatgem per internet     x x  

Cinema:     x x  

Activitat 

d’estimulació 1r niv.: 
X X  X 

 

X 

  

Assistència 

religiosa: 
    

  X 

Celebració del sant: X X  X X X  

Sortides,visites, 

excursions: 
X X 

X 

 
X 

X X  

Celebració de festes:      X 
 

X 

 

  X 

 

X 

 

X 

X  

Xerrades, colꞏloquis:          x      

Celebracions 

religioses: 

 

 

 

  

X  X 

Visites dels 

escolars: 
  X         X 

       X X 

Cosim      x   
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5. VALORACIÓ ACTIVITATS: 

 

Fisioterapeuta 

- Gimnàstica: S’ha desenvolupat tots els dies hàbils de 10:00h a 11:00h del matí a la llar. 

Ha tingut una participació de 20 a 25 residents a la llar. L’activitat  s’organitza amb un 

cercle al mig de la sala amb tots els residents asseguts, es divideix l’activitat amb quatre 

parts, a la primera es fan exercicis actius de cap, EEII i tronc asseguts. A la segona es 

fan exercicis actius de peu, la tercera és més lúdica i es fan exercicis de coordinació i 

ritme acompanyats de cançons i percussió corporal i es juga amb pilotes, cercles 

paracaigudes... i a la quarta i última part es fa un retorn a la calma, amb música suau i 

una iniciació a la relaxació i finalment es reparteix un got d’aigua a cada resident per 

mantenir la hidratació. 

 

- Fisioteràpia Respiratòria Grupal: (aquesta activitat s’ha deixat de realitzar des del mes 

de juliol). Activitat que es realitza els dijous dins l’hora de la gimnàstica, a la llar. Aquesta 

activitat te com a objectiu de millorar la capacitat respiratòria dels residents, tonificant la 

musculatura respiratòria i augmentant així la seva resistència a la fatiga. Amb això 

pretenem incrementar la seva participació en les AVD, millorant així la seva qualitat de 

vida. Aquesta activitat va dirigida a aquells residents que presenten una capacitat 

respiratòria disminuïda, però s’inclou a l’hora de la gimnàstica perquè se’n pugui 

beneficiar tothom. A principis d’any es fa una valoració de la capacitat respiratòria i a final 

d’any una altre per poder fer la comparativa.  

          

        

Psicòloga: 

- Activitat Intergeneracional: venen els alumnes d’ESO i es treballen conjuntament avis 

i nens diversos temes en funció de l’època de l’any, es una activitat de curs amb la qual 

setmanalment es repeteixen els contactes i s’estableixen relacions interessants i 

beneficioses per ambdues parts. L’any 2017 s’ha mantingut el projecte amb el SI de Sant 

Llorenç en el qual els alumnes preparen i desenvolupen l’activitat. Els residents mostren 

molta receptivitat a treballar amb nois i noies de 12 a 14 anys. 

 

- Activem la ment: es manté la participació dels residents en aquesta activitat. Es realitza 

dins l’horari previst. La valoració dels residents en aquesta activitat és bona. Es treballen 

temes de vivències anteriors, espais de reflexió personal, exercicis per potenciar la 

memòria, l’atenció, i altres habilitats cognitives.  
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- Repassem l’actualitat: Aquesta activitat, segueix sent valorada positivament pels 

usuaris de la residència, amb una alta participació. S’ha fet un canvi d’horari d’aquesta 

activitat, actualment es realitza els dijous de 16:30 a 17:30. Es fa un repàs de les notícies 

més rellevants de la setmana, tant a nivell local, com les que passen al món. Es 

contextualitzen les notícies en espai-temps i història. 

 

- Sortides al cafè: (des del setembre), s’ha fet un grup d’avis molt autònoms i 

cognitivament més capaços que no es sentien vinculats a la residència l’activitat 

consisteix en anar a un bar del municipi i fer una consumició; (si el temps no ho permet 

es fa un cafè a  la saleta del 3er nivell) El fet de ser una activitat englobada dins l’entorn 

social comú fa que alguns avis que no participen a cap activitat dirigida de la residència 

si que participin en aquesta; la finalitat es vincular aquests avis més autònoms a la 

residència. 

 

- Estimulació sensorial i cognitiva: activitat del 1er nivell que es realitza els dimarts i 

divendres de 12:00 a 13:00 i dijous de 15:30 a 16:30. Es mantenen les activitats 

relacionades amb les activitats de la vida diària, com plegar roba, estendre o altres en 

les quals es fomenta la memòria remota i de treball, i es fomenta la part emocional i 

relacional amb l’entorn. Se n’han afegit de noves, personalitzades a les preferències de 

cada resident, com escoltar música, realització de fitxes de psicoestimulació adaptades 

a les capacitats preservades de cada usuari. Es fan estimulacions sensorials amb sons, 

llums, olors i tàctils. 

-  

Educadora Social: 

- Taller de manualitats: Manualitats dirigides a decorar de forma temàtica, seguint les 

estacions de l’any o les festivitats, la llar, saletes i passadissos habitacions. També es 

preparen detalls pel dia de la Unció del Malalt o postals de Nadal per a regalar a la família 

o amb un fi més social, amb l’objectiu de recaptar diners per a la Marató anual de TV3 al 

desembre. Els residents varien la seva participació en funció de com es troben, del que 

els agrada i del que poden fer. Es prepara l’activitat que hi hagi diverses funcions amb la 

finalitat que tothom tingui un espai per poder participar en funció de la seva capacitat. 

 

- Taller de cuina: Els dimecres a la tarda quinzenalment l’educadora social prepara tots 

els ingredients d’una recepta per a què els residents l’elaborin. Es treballa en parelles o 

petits grups per a què entre ells s’ajudin i es complementin en la realització de les 

diferents tasques (tirar els ingredients, remenar, trencar els ous etc.). Normalment 



FUNDACIÓ LA VALL                                                                   MEMÒRIA 2017 
 

    62  

 

s’elaboren postres que els residents mengen el dia següent a l’hora de dinar. La valoració 

és molt positiva i la participació ha anat en augment des del dia que es va començar.  

Des de l’octubre s’ha replantejat l’activitat, i elaborem el que el mateix dia o el següent 

dia però només amb el grup de cuina que està elaborant el menjar s’ingereix. (amb la 

finalitat de fidelitzar el grup i a la vegada recompensar l’activitat). 

 

- Activitat amb gossos: Els dimecres a la tarda quinzenalment, es fan dos torns de 15.30 

a 16.30 (1er nivell) i de 16.30 a 17.30 (llar), ens han visitat els voluntaris de Camps de 

Somnis amb gossos que han estat rescatats de maltractes o abandonaments. Els hem 

passejat, se’ls ha donat ordres i se’ls ha premiat amb menjar, hem recordat les mascotes 

de la nostra vida i hem gaudit de la seva companyia.. 

 

- Jocs de taula: Horari flexible i esporàdic. Des de l’any passat s’ha aconseguit mantenir 

la participació en aquesta activitat. Els residents s’han organitzat de forma autònoma per 

formar grups i distribuir-se en taules. Es mostren contents de poder ocupar i compartir 

les estones d’abans de sopar jugant al dòmino. 

 

- Musicoteràpia: Activitat de dijous de 11:00h a 12:00h Es manté l’assistència i la 

participació continua activa. S’observa que alguns usuaris fan un treball de memòria 

durant la setmana i intenten pensar en cançons per poder-les escoltar els dijous, s’intenta 

introduir instruments però és un procés lent ateses les capacitats dels residents. 

 

- Taller de memòria:  (de gener a setembre) Aquesta activitat la dinamitza l’educadora 

social amb el suport d’una gerocultora. es preparen fitxes de psicoestimulació adaptades 

a les necessitats de cada resident. A més, també es fa un grup d’estimulació cognitiva 

oral per aquells que presenten dificultats en la lectoescriptura. L’objectiu del taller de 

memòria és el de treballar les capacitats mantingudes per tal de preservar-les el màxim 

temps possible. Així doncs, aquest any hem aconseguit un augment de l’assistència una 

atenció més personalitzada, l’hora de treball s’aprofita més i els usuaris poden explotar 

millor les seves capacitats. A partir del mes de setembre, s’ha passat a fer l’activitat el 

dijous a la tarda. 

 

- Viatgem per internet: (de gener a setembre) Normalment comencem l’activitat 

orientant-nos temporalment i repassant fets rellevants que han ocorregut els anys 

anteriors en aquelles mateixes dates. Seguidament busquem motius d’interès: llocs on 

han viatjat o els agradaria viatjar, cançons, anuncis o fragments de pelꞏlícules dels seus 
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records etc. Mitjançant aquesta activitat hem assolit l’objectiu d’utilitzar les TIC com a 

instrument lúdic i per a la psicoestimulació. 

 

- Cosim: (des del setembre) Els dimarts a la tarda (3er i 5è nivell) dijous tarda (1er nivell) 

s’ha creat una activitat de petit grup amb habilitats per cosir, aquesta activitat està basada 

amb l’eix de l’estimulació basal que busca fer activitats significatives, representatives, 

que mantinguin habilitats adquirides i reforcin l’autoestima i autoconecpció d’un mateix. 

Es produeixen petits detalls per la casa i també d’ús personals. 

 
 

- Estimulació Basal: (des del setembre)  Dimecres, dijous i divendres de 10:00 a 11:00. 

És treballa des de l’enfoc de l’estimulació basal amb els residents cognitivament més 

afectats. És un treball individualitzat amb els usuaris del 1er nivell, estan dividits per dies 

perquè setmanalment es treballi uns minuts amb cadascú però s’adapta el treball a la 

predisposició de l’usuari; així doncs, hi ha usuaris més receptius a aquest tipus de treball 

que busca el contacte, i els que no estan predisposats es respecta la voluntat. Aquest 

treball busca la consciència del propi cos i es proposen activitats significatives. Treballant 

aspectes de la vida diària respectant el ritme de cadascú. El treball es realitza procurant 

una potenciació de les activitats sensorials i dels criteris d’estimulació basal i de la 

planificació centrada en la persona, es pretén establir rutines, horaris, que afavoreixin la 

tranquilꞏlitat personal i grupal; i en la major mesura possible, estabilitat, seguretat i 

benestar. 

 

Directora: 

- Cantem: aquesta activitat es duu a terme cada dimarts a les 16´30h fins les 18:00h. A 

partir d’octubre ha estat l’activitat dels dilluns. La valoració de  l’activitat és molt positiva, 

la participació és alta, entre 12 i 16 persones. En general els agrada molt perquè 

compaginem cantar amb explicar coses de la casa, històries que volen posar en comú, 

espai de conversa i entre cançó i cançó encetem algun tema per parlar-ne.  El repertori 

que fem varia segons l’època del any. L’activitat consta de dues parts: una és assajar 

cançons i l’altra escoltar cançons que cada un tria en una ronda, i comença  a demanar 

l’últim que ha demanat el dimarts passat. 

 El 1r trimestre treballem el repertori de caramelles, i el Dilluns de Pasqua al matí, 

treballadors, voluntaris, familiars i residents sortim pels carrers del poble. 

 El 2n trimestre assagem cançons de primavera tradicionals per fer el concert 

proper a la Festa Major. 

 El 3r trimestre els assajos són de cançons conegudes i no es canten per cap 

concert en especial sinó per gaudir cantant-les. 
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 El 4t trimestre triem i assagem les cançons de Nadal pel concert de la Marató. 

Algunes cançons les treballem amb instruments amb ajut de la terapeuta. 

   

Aquesta activitat des del mes de setembre s’ha iniciat al 1er nivell, i participen 

aproximadament 12 persones; i s’ha vist una gran acceptació de l’activitat, s’ha detectat 

que alguns usuaris que no participaven a cap activitat aquesta els motiva i satisfà atès 

que se’ls veu el rostre somrient i es percep benestar. 

  

 

- Bingo: l’activitat es realitza cada dilluns de 16.30h a 18h. A partir d’octubre ha estat 

l’activitat de divendres a la tarda. És el temps necessari per fer 3 bingos. Les persones 

amb dependència cognitiva s’asseuen a la taula de les boles que jo mateixa superviso,  

i les altres persones més valides estan repartides en 3 taules. L’assistència és de 14 a 

15 persones i la valoració és positiva segons l’enquesta de satisfacció. A més la 

participació es conserva i a vegades s’amplia. Fem un bingo dinàmic i divertit  on deixem 

anar de tant en tant alguna broma  d’algun número com els quintos tradicionals, recordem 

dates senyalades de números que coincideixen amb sants o celebracions importants , 

motivant que ells recordin per poder interactuar. El premi a la línea és de 3 caramels (que 

els hi dic que són 3.000 euros) i el premi al bingo 6 caramels (que els dic que són 6.000 

euros ). En acabar tots tenen un caramel de regal per la participació. 

 

 

Terapeuta Ocupacional: 

- Passejades: (a excepció de l’hivern i sempre i quan la climatologia sigui bona) Els 

divendres després de la gimnàstica es surt a fer un passeig al pati exterior, a les escoles 

i si el grup és més funcional es puja al poble i s’aprofita per fer encàrrecs que alguns 

d’ells necessiten. És una manera de mantenir el contacte amb la comunitat i la 

participació varia en funció de la disponibilitat dels treballadors d’acompanyar, 

normalment es surt, fisioterapeuta, educadora social i terapeuta ocupacional. 

 

- Motricitat fina: (l’activitat es porta a terme els mesos d’hivern els divendres de 11 a 12 

hores) aproximadament, es realitza motricitat fina adaptada a les necessitats i capacitats 

de cada usuari per tal que treballin els aspectes motrius fins amb les mans i dits segons 

les possibilitats per evitar i/o mantenir les capacitats de les extremitats superiors, es porta  

terme l’activitat mitjançant elements de joc amb peces i estructures de diferents 
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composicions per tal que el treball requerit sigui individual després de valorar la capacitat 

de motricitat fina de cada persona, a part en moltes de les tasques assignades  a cada 

usuari s’intenta que treballin també aspectes cognitius de planificació, iniciativa, atenció,  

organització i càlcul. 

 

Activitats d’equip (realitzades en comú de la fisioterapeuta, psicòloga, terapeuta ocupacional, 

treballadora social i educadora social): 

- Cinema: (de gener a maig) alguns diumenges a les 16.30 de la tarda es reprodueix una 

pelꞏlícula a la sala del 3r nivell. Procurem que les pelꞏlícules siguin variades i de diferents 

gèneres per tal que siguin al gust de tothom. S’observa una disminució de la participació 

en aquesta activitat i ho associem a que els caps de setmana els residents prefereixen 

organitzar-se el temps de lleure de forma autònoma ja que durant la setmana ja tenen 

moltes activitats. A finals d’any es prova de realitzar l’activitat utilitzant la TV de la llar i 

sembla que la participació augmenta, però observem que el cap de setmana hi ha moltes 

visites a la llar i és incompatible amb l’activitat de cinema. 

 

- Celebració dels sants: el dia en què cada usuari fa el Sant se li dóna una postal de part 

de la Residència i es fan fotos. A més, l’usuari en qüestió paga el cava a l’hora de dinar. 

La majoria dels usuaris valoren positivament l’activitat. 

 

A partir de la castanyada s’ha decidit fer les festes als dos nivells; és a dir, una setmana es 

celebra a la llar amb els avis 3er i 5è nivell i la setmana següent (o el dia següent si per 

agendes es possible) es fa al primer nivell, en algunes ocasions s’ha dividit equip i una part 

ho ha fet a dalt i l’altra a baix; aquesta decisió s’ha pres perquè hi havia persones que mai 

gaudien de les celebracions atès que no volen/poden pujar al primer nivell 

- Celebració dels aniversaris: L’últim divendres de cada mes hem realitzat la celebració 

dels aniversaris del mes. Els residents han bufat les espelmes, s’ha repartit coca i 

xocolata per a tothom i tot seguit s’ha fet ball. A més, en alguna ocasió s’ha aprofitat per 

celebrar alguna festa comunitària (carnaval, castanyada, revetlla de cap d’any...). Molt 

bona acceptació per part de tots els residents. 

- Assistència religiosa: Durant els mesos d’hivern la missa diària del poble s’ha realitzat 

a la capella del centre. Això ha fet que fos més accessible pels nostres residents. A més, 

un dissabte de cada mes també s’ha fet la missa a la Residència. Els divendres a la tarda 

el mossèn està disponible al centre per a les persones que ho desitgin o necessitin. 

 

- Celebració de festes: s’han celebrat totes les festes marcades en la programació i amb 

bona participació per part de tots els residents i familiars. 
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ACTIVITAS 1er NIVELL 
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MANUEL BALSERAS    1  1     1  1  1  1  6 

 
MONTSERRAT MARSI. 1  1    1     1  1  1  7  més 6 llar 

SALUT ESTEVE 1  1  1  1  1  1     1  7 

 
MONTSERRAT COMAS 1     1  1  1  1     1  6 

 
MERCÈ LOPEZ       1     1  1     1  4 

 
ADELAIDA CASA.       1     1        1  3 

 
ENGRACIA TORR. 1  1    1    1  1  1  8  més 6 llar 

JAUME PLANA 1  1    1       1  1  7  més 6 llar 

MARIA SOLÉ 1     1  1  1  1     1  6 

JOAN XANDRI 1     1     1        1  4 

 
ANGELS COTS 1  1  1  1  1        1  6 

 
JOANA LOZANO 1     1     1        1  4 

 
MARIA LLOHIS 1  1  1  1  1  1     1  7 

 
TRINIDAD LOPEZ 1     1     1        1  4 

 
MONTSERRAT PASSADA 1     1  1  1  1  1  1  7 

 
TERESA ORRIT       1     1  1     1  4 

 
TERESA COROMINES       1  1  1  1  1  1  6 

 
LOURDES COTS 1  1  1  1  1  1  1  1  8 

 
PALMIRA CARDONA 1  1  1  1  1     1  1  7 

 
TRINI ANTICH 1     1     1        1  4 

 
TOTAL  PERSONES ACTIVITAT 15  9  17  12  17  12  8  20    
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Activitats  Nº Usuaris  % 

1 a 3  1 usuaria  6 

4 a 6  5 usuaris  29 

7 a 10  8 usuaris  47 

11 o +  3 usuaris  18 

 

        Alguns usuaris ubicats al primer nivell se’ls acompanya a la llar a realitzar activitats, així doncs, en aquests casos  

        que posa (més 6 llar cal considerar que aquestes persones estan gaudint de les activitats als dos nivells. 

        Les activitats d’estimulació sensorial, fisioteràpia i gimnàstica es realitzen varies vegades a la setmana però hem 

        comptabilitzat com a un cop atès que és una atenció individualitzada i conseqüentment requereix de més temps. 

 

        Cal dir que de vegades l’activitat és grupal i en aquests casos se’n beneficien més d’un cop a la setmana. 

 

ACTIVITATS 3er i 5è NIVELL 
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MONTSERRAT MARSI. 1     1        1              1     1    

ENGRACIA TORR. 1     1        1              1     1    

JAUME PLANA 1     1        1              1     1    

DOLORES PORCEL 1           1                1          

6

29

47

18

% nº activitas que participa cada usuari

1 a 3 4 a 6 7 a 10 11 o +
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PEPITA SABRIÀ 1  1  1     1  1              1          

JORDI MUJAL    1     1  1           1        1  1    

ROSENDO RAMELLAT 1     1     1  1     1  1     1  1  1  1 

Mª ROSA QUEROL    1                                     

VENTURA TOR.       1  1                               

JOAN VIVES 1  1  1     1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

MONTSERRAT TARRES 1  1  1     1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

ANGELES MORENO 1  1  1        1           1  1     1  1 

JOSE ARCHILLA                                        1 

RAMONA CABALLOL 1                 1           1          

JOAN ITO          1                               

LLUIS OLLE 1        1           1  1     1     1    

JORDI FONT 1  1  1     1  1     1  1  1  1  1  1  1 

CONXITA GRAELL 1  1  1     1  1  1  1  1     1  1     1 

GENARO PLANES    1     1                               

CARME GÒMÈZ 1  1  1     1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

ISABEL MENDEZ 1                                        

RAMON LLOHIS.          1                               

ALBERT SERRA 1  1  1     1  1     1  1     1  1  1  1 

MARC VILA 1  1  1     1  1     1  1     1  1  1  1 

RAMONA JANE 1     1     1  1     1  1     1  1  1  1 

CARME SEGRET 1  1  1     1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

JOAN PUIG 1  1  1     1                 1  1  1    

ESTANISLAO           1                               

JOANA MAS 1  1  1     1  1     1  1     1  1       
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Sortides, visites i excursions: S’han fet diverses sortides pel poble i per les rodalies. 

S’ha visitat Santa Creu, s’ha fet una barbacoa a les Fonts del Cardener...i, com cada any, 

també hem organitzat una caminada popular per la Marató de TV3 en la qual han pogut 

participar alguns dels residents. S’ha tornat a participar en el pelegrinatge a Lourdes. 

A més, enguany s’ha realitzat l’excursió a Las Casas de Matamargó (casa museu del 

món rural)  a la Setmana de la Gent Gran. Vam anar a visitar la casa museïtzada i a dinar 

a Solsona a l’hotel Gran Sol. Tots els residents que han pogut participar han gaudit molt 

de les sortides extraordinàries, ja que a més són activitats obertes a les famílies que 

volen venir. 

 

Recompte activitats: 

 

Activitats  Nº Usuaris  % 

1 a 3  7 usuaris  25 

4 a 6  5 usuaris  18 

7 a 10  6 usuaris  21 

11 o +  10 usuaris  36 

JOSE LUIS VALIENTE 1           1        1  1     1          

RAMONA BORDES    1                             1       

MARIA CODINA    1                       1             

TOTAL ACTIVITAT 22  17  18  7  16  16  6  14  14  7  21  14  16  12 
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No consta registre de les persones que no realitzaven cap activitat al centre el 2016; però era 

una preocupació i per aquest motiu es va redissenyar les activitats intentant fer-les mes 

personalitzades i que aglutinessin perfils de persones més similars. El gràfic reflexa les dades 

que tenim des de l’octubre 2017, i sobretot gràcies a l’activitat de fem el cafè, ja podem dir que 

tots els usuaris participen com a mínim en una activitat de la residència. Malgrat tot, hi ha una 

gran desigualtat en el volum participació. Això ho atribuïm a que es respecta la voluntat de 

participació i conseqüentment no tothom té la mateixa predisposició i voluntat de participar en 

activitats dirigides. 

 

 

 

 

6. OBERTURA DEL CENTRE A LA COMUNTIAT I A LES FAMÍLIES. 

 

Les activitats obertes a la comunitat i a les famílies són les següents: 

 

  Sortides. 

  Excursions. 

  Festes i Celebracions. (aniversaris, calçotada) 

  Celebracions religioses. 

  Setmana per a la Marató de TV3. 

 Sortides a exercir el dret a vot. 

  Exposicions. 

 Activitats diàries que es realitzen a la sala “la llar”: gimnàstica, teatre, bingo, cantem, 

musicoteràpia. 

0

25

18

21

36

% nº activitats que participa cada usuari

Activitats 1 a 3 4 a 6 7 a 10 11 o +
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Aquest punt hem valorat que cal millorar en quan a implicació de les famílies, enguany s’ha 

comunicat trimestralment a les famílies via mail els actes programats; però veiem que no es 

suficient per aconseguir la seva participació. Així doncs, considerem que en activitats puntuals 

com poden ser la sortida que es fa a la setmana de la gent gran o bé per exemple amb la 

caminada que es realitza per la marató, prèvia consulta dels residents que vulguin participar-hi, 

es demanarà explícitament a les famílies si poden fer aquests acompanyaments. 

 

També hi ha un replantejament estructural de la llar amb la finalitat de fer-la més confortable i 

agradable alhora de rebre visites i posar recursos a l’abast de les famílies amb la voluntat de 

proporcionar més confort i benestar a les famílies que venen a veure els seus familiars. 

 

Enguany hi ha hagut 2 processos participatius electorals i des de la residència s’ha ofert 

l’acompanyament a aquelles persones empadronades al municipi de Sant Llorenç de Morunys. 

A les persones que han volgut realitzar el vot per correu també se’ls ha facilitat acompanyament. 

 

7. RECULL DE LES ACTIVIATS REALITZADES DURANT L’ANY. 

  

7.1.- ACTIVITATS CREADES ALS TALLERS DE MANUALITATS: Decoració de la Llar i sala 

del 1r nivell, segons l’època de l’any i festes. 

Al llarg de l’any, al taller de manualitats els residents elaboren la decoració que utilitzarem per 

penjar i guarnir la sala de la llar per celebrar i/o recordar festes o estacions de l’any (Carnestoltes, 

Nadal, estacions, Festa Major...)  

 Disfresses per carnaval, al febrer: Es van crear màscares en forma de cartolina a 

l’activitat que la psicòloga fa els dilluns amb els nois i noies de l’institut. 

 Decoració de primavera: S’han elaborat un mural amb un paisatge primaveral. 

 Palmes pel diumenge de Rams, al març: S’elaboren les palmes de llorer i de romaní 

que els residents portaran, si volen, a beneir el dia de Rams en la celebració de la missa. 

També n’han elaborat per a tots aquells que assisteixin a la missa de Rams celebrada al 

centre. 

 Detall de Sant Jordi, al març-abril: Per a celebrar el dia de St. Jordi, es van fer unes 

roses feltre 

 Record unció dels malalts, abril: S’ha fet una  tarja en forma de cor amb una oració 

en el interior.. 

 Decoració d’estiu, al maig-juny: S’ha fet una decoració amb gelats fets de goma eva. 

 Decoració de tardor, al setembre: s’ha elaborat unes banderetes simulant paper antic 

i també s’ha afegit fulles naturals s’ha reutilitzat arbre de paper de seda marró any passat.  
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 Pancarta Setmana de la Gent gran. 

 Castanyada: decoració sobre el billar amb una castanyera que estava coent castanyes. 

 Postal de Nadal, al novembre-desembre: Felicitació que envia el centre als contactes 

de la residència, a les famílies i als amics. Cartolina blanca cosida amb fil lila amb una 

bola (daurada/platejada)  

 Decoració Festes de Nadal, decoració del centre, al novembre-desembre: Es 

preparen les garlandes de Nadal, allò que es penjarà i decorarà la Llar, la sala del 1er. 

nivell del centre i les estances en les dates de També hem elaborat una pancarta, un 

arbre de Nadal amb revistes velles i els centres amb què hem decorat la taula durant les 

Festes. 

 

 

7.2.- LES ACTIVITATS PRODUCTIVES: 

En aquestes activitats els participants colꞏlaboren en:  

Les tasques de bugaderia i del cosidor: una resident ha ajudat en les tasques de costura i una 

altra a plegar roba. 

El menjador (desparar les taules): una usuària normalment s’encarrega d’ajudar a recollir el 

menjador després dels àpats. 

Cuidar les plantes: Actualment hi ha dos usuaris que s’ocupen de regar i tenir cura de les plantes 

interiors i exteriors. 

Cultiu a l’hort: hi ha una persona resident que s’ocupa del seu manteniment (plantar, regar, 

collir). 

Cuidar el periquito: una resident s’ha ocupat de donar-li menjar i netejar-lo fins que ha mort. 

Desmuntar caixes de cartró per reciclar-lo: hi ha 2 residents que ajuden quan se’ls ho demana. 

 

7.3.- ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES: 

 

Gener 

 Cap d’any, 1 de gener: dinar especial per celebrar l’entrada al nou any. 

 Visita de SSMM els Reis Mags d’orient, 6 de gener: A les 17h visita de SSMM els Reis 

Mags d’orient visiten els avis i àvies del centre i els porten regals. També visiten als que 

estan enllitats 
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 Celebració d’aniversaris del mes de gener, 27 de gener. També s’ha celebrat jubilació 

Neus Solé. 

 

Febrer 

 Missa de la Candelera i Benedicció dels fruits per Sant Blai,  3 de febrer: El Mossèn 

de la parròquia beneeix els fruits en motiu del dia de Sant Blai.  

 Visita dels Romeus i sopar gras, 23 de febrer: Colles de nens i nenes del poble passen 

a cantar per tot el poble i se’ls dóna ous i caramels; s’ha celebrat el sopar tradicional de 

dijous gras: truita de cansalada amb botifarra. 

 Carnestoltes i celebració aniversaris, 24 de febrer: Aquest any les persones residents 

i personal s’han disfressat amb un complement, a escollir. Hi hagut ball amenitzat pel 

personal.  

 

Març 

 Missa, 11 de març: El Rector de la parròquia ofrena la missa i la benedicció dels Rams. 

La Coral del centre canta a la missa. També participen en les lectures. 

 Celebració 20 anys direcció Elvira. 15 de març. 

 Celebració del centenari Joan Xandri, 29 de març: entrega medalla, aperitiu terrassa 

primer niell i regals i celebració conjuntament amb la família. 

 Projecte Tracta’m bé, del 30 de març al 13 de maig: Enguany hem continuat el projecte 

amb l’escola del poble que ja fa dos anys que organitzem. Durant dos mesos han vingut 

diferents grups de nens –segons curs- a conèixer la casa i a participar en les activitats 

del dia a dia dels avis, els dimecres i els divendres.  
 

 

Abril 

 Preparació de la pasqua 5 abril a les 11:00h. 

 preparació de Rams 11:00. dinar de calçotada. 7 d’abril 

 Missa de Rams, 8 abril. 

 Mones de Pasqua, dimecres 12 abril: De pa de pessic, melmelada i nutella.   

 Acció litúrgica de Divendres Sant, 14 d’abril: A les 10.30h. Via Crucis. 

 Caramelles, 17 abril: Dilluns de Pasqua, a les 11.00 del matí els residents han sortit 

amb la directora i alguns familiars i voluntaris a cantar Caramelles pel poble. 

 Ouada, 20 d’abril: Aquest dia s’ha fet un sopar amb els aliments que s’han recaptat amb 

la cantada de Caramelles. 
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 Diada de Sant Jordi, 23 d’abril: A la tarda ens han visitat els voluntaris de la Creu Roja, 

que han repartit roses i han fet un recita de poesies. 

*S’havia planificat sortida a Port Aventura però per manca d’inscrits s’ha anulꞏlat sortida. 

 

Maig 

 Celebració dels aniversaris del mes de març i abril, 5 de maig. 

 Sortida a LOURDES. Dimecres a diumenge (17 a 21 de maig). Un residents del centre, 

acompanyats per alguns treballadors marxen al Pelegrinatge a Lourdes que s’organitza 

cada any des del Bisbat de Solsona. La valoració que n’han fet els residents ha estat 

molt positiva. 

 Preparació i unció dels malalts comunitària, 27 de maig. 

 

 

Juny 

 Festa d’aniversaris, 2 de juny.  
 Sortida a Sta Eulalia de les Cases i visita al Cavall de la presa, divendres 9 de juny. 

 Cloenda del projecte Tracta’m bé. Berenar amb els nens de l’escola, 16 de juny. 

*berbenes de St. Pere i St. Joan anulꞏlades. 

 

 

Juliol 

 missa, 1 de juliol. 

 Celebració aniversaris juliol, 28 de juliol. 

 

 

Agost 

 Representació “playbacks residents per la Festa Major” divendres 4 agost.  

 Ballada dels geganst inici festa major; dimecres 9 

 Visita dels Gegants, 10 d’agost: En motiu de la Festa Major, els gegants del poble 

venen a visitar els avis i àvies al fer parada al centre durant la cercavila. Se’ls ofereix 

coca i beure i ballen davant la residència. 
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 AIMS. 18 d’agost 

 Barbacoa a les Fonts del Cardener, 25 d’agost: Aprofitant el bon temps vam fer una 

sortida a la Coma. Vam fer jocs durant el matí, mentre es feia la carn a la brasa, que vam 

acompanyar amb un bon empedrat. (estava previst per dia 18 atesos els atemptats a 

Barcelona es va considerar oportú posposar-ho). 

Setembre 

 Missa, 2 de setembre. 

 Celebració de la diada. 11 de setembre: Visita dels gegants del poble que paren a la 

Residència en la seva cercavila. A més a més, a tots els balcons del centre es pengen 

senyeres per a celebrar la Diada de Catalunya. A la tarda es canten “Els Segadors” i 

cançons catalanes. 

 Setmana de la Gent Gran: Es realitzen activitats extraordinàries durant la setmana del 

25 de setembre al 1 d’octubre. 

- Petanca matí, i música d’abans i d’ara tarda. dilluns 25. 

- Final campionat petanca matí, bingo especial tarda. Dimarts 26. 

- Montse Vilalta: histories de la vall de lord mati, cinema tarda. Dimecres 27. 

- Passeig matí, ball amb Marc Anglarill tarda. Dijous 28. 

- Excursió a Les Casas de Matamargó, matí, dinar restaurant Gran sol, migdia. 

Divendres 29. 

- Voliana i Moixic: Foix, hereu d’una nissaga morta. Dissabte 30. 

 

Octubre 

 Missa: dissabte 21 d’octubre 

 Panellets, a l’octubre: elaboració dels panellets amb els residents, 25 d’octubre. 

 (2) Celebració de la castanyada  amb residents llar i també celebració 1er nivell, 27 

octubre. 

 Celebració castanyada amb alumnes escola, dimarts 31 matí. 

 

Novembre 

 Missa de Difunts, 4 de novembre: A la tarda, missa per als difunts que hi ha hagut 

durant l’any 2017  

 Celebració aniversaris novembre, 25 de novembre. 
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 Celebració aniversaris 18: LLAR. 

 Celebració aniversaris 25: 1er nivell. 

Desembre 

 Setmana dedicada a la Marató de TV3, del 1 a l’10 de desembre: A les tardes d’aquest 

dies es realitzen activitats per recollir diners per a la Marató de TV3. Hi ha la participació 

del centre i persones i entitats del poble de forma voluntària. En cada actuació es rifa 

una panera. 

- Xerrada: “malalties infeccioses”,  a càrrec d’una especialista, colꞏlaboradora de la 

Marató, 1 de desembre. A les 17:00, una metgessa (Natalia Piquet), porta a terme una 

xerrada que fa referència al tema de la Marató de TV3 d’aquest any 2017. 

- MOIXIC, interpreta l’hiparxiològi de Francesc Pujol, dissabte 2 de desembre. 

Recitació de poesia. 

- “On ets, pallasso, on ets?” Modest, diumenge 3 de desembre. 

- Concert i ball amb en Gregori i el “balls regionals”, 4 de desembre: A la tarda. Una 

persona músic del poble ens ve a oferir un concert amb el seu acordió i aquell que vulgui 

ballar. I el grup de balls tradicionals van venir a fer-nos el ball de la coca i una jota. 

- Playbacks residents, dimarts 5 de desembre. 

- Pastorets, Explicació d’un conte conjuntament amb membres de l’Arcada, 6 de 

desembre: Dues membres de l’Arcada han narrat “el sabater pobre” amb la colꞏlaboració 

i actuació d’un grup de nenes de l’escola. 

- Actuació del Gimnàs, 7 de desembre: A la tarda. Actuacions dels diferents grups de 

gimnàstica i ball que participen al gimnàs. 

- Actuació de les Tremendines, 8 de desembre: A mitja tarda, les Tremendines ens 

representen els pastorets. Rifa d’una panera. Recapta a compte de la Marató de TV3. 

Després coca i xocolata. 

- Caminada popular per a la Marató de TV3 i xerrada museu, 11 de desembre: 

Juntament amb el grup Ja Arribarem Club s’ha muntat una caminada per al màxim tipus 

d’usuaris possible. Una ruta curta i una més llarga. La curta apta per a persones amb 

dificultat per deambular, amb cadires de rodes etc. Les inscripcions a la Residència. A 

mig camí de cada ruta s’ofereix xocolata amb coca. Al final de la caminada un record 

(punt de llibre-calendari). Aquest any ha començat a les 10h del matí. A la tarda des del 

Museu Associació cultural Vall de Lord han fet projecció de la pelꞏlícula “Pregaria a la 

Verge dels Colls” i xerrada a càrrec Llorenç Llobet. 

 Visita dels escolars, 22 de desembre: L’últim dia de classe al matí, abans de les 

vacances de Nadal els escolars visiten els avis i àvies del centre al matí i fan una cantada 
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de Nadales. A més, aquest any, professors, pares, treballadors i avis hem cantat amb 

ells. 

 Caga Tió,  23 de desembre: Al matí, Tots els residents del centre que volen fan el Caga 

Tió a la Llar, després de picar el tronc amb el bastó el Tió els caga regals.  

 Preparació del Nadal, 23 de desembre: cantada de nadales per preparar el nadal.  

 Sopar de la nit de Nadal, 24 de desembre. 

 Dinar de Nadal, 25 de desembre. 

 Visita del Patge, 29 de desembre. A la tarda. Ens visita el Patge reial del poble que ve 

a buscar la nostra carta als Reis Mags d’orient. 

 Celebració de fi d’any, 31 de desembre: A l’acabar de sopar els residents es 

guarneixen amb nassos, barrets i garlandes, el cotilló tradicional de fi d’any. Més tard fan 

les campanades, mengen el raïm i ballen com a celebració del fi d’any. 

 


