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I. INTRODUCIÓN 

I.1. A Asociación 

A Asociación Galega de Axuda ós 

Enfermos con Demencias tipo Alzhéimer  

(AGADEA) é unha asociación sen ánimo 

de lucro, constituída no ano 1994 por un 

conxunto de familiares de persoas con 

enfermidade de Alzhéimer coa intención 

de procurar respostas, compromisos e 

recursos necesarios para o melloramento 

do coidado dos seus seres queridos.  

MISIÓN 

A asociación ten como misión principal impulsar a atención integral e 

especializada das persoas con demencia mediante a planificación, organización 

e coordinación de programas e servizos de apoio mediante a atención das súas 

necesidades e das súas familias.  

Ademais, procura a sensibilización da poboación e das administracións públicas 

mediante o traballo diario así como para o seu recoñecemento como Entidade 

Referencial no tratamento e prevención das demencias na nosa Comunidade 

mediante a prestación de apoios e servizos de calidade  a través dunha estrutura 

dinámica, sólida, transparente e participativa.  

VALORES 

Os valores nos que se rexe a asociación son a solidariedade como base do 

traballo, a empatía de cara ás persoas enfermas e ós seus familiares, a ética 

profesional, e a coherencia e o compromiso entre as actividades e os fins 

estatutarios.  
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FINS. AGADEA ten entre os seguintes fins: 

७ Prestar asistencia psicolóxica individualizada e moral aos familiares das 

persoas enfermas de Alzhéimer e outras demencias. 

७ Asesorar aos familiares das persoas enfermas de Alzhéimer e outras 

demencias, en materias legais, sociolóxicas e económicas. 

७ Proporcionar e difundir nos medios de comunicación todo o que faga 

referencia ao posible diagnóstico da enfermidade e terapia da mesma, co 

obxecto de facilitar a asistencia adecuada. 

७ Facilitar, mellorar e controlar a asistencia ás persoas  para incrementar a 

súa calidade de vida o máximo posible. 

७ Estimular os estudos sobre a incidencia, evolución terapéutica e posible 

etioloxía da enfermidade. 

७ Instar aos diversos estamentos públicos a prestar unha maior atención ás 

persoas enfermas de Alzhéimer así coma ós/ás seus/súas coidadores/as 

e familiares. 

७ Manter os contactos axeitados con entidades e asociacións dedicadas ao 

estudo da enfermidade, dentro e fóra de España, co propósito de estar 

ao día nos avances científicos que se produzan nesta materia, e así poder 

informar aos familiares. 

७ Promover accións para atender ás familias coidadoras de persoas cunha 

demencia neurodexenerativa en todos os aspectos que estas 

enfermidade afectan: benestar social, sanidade, dependencia, 

discapacidade, maiores, educación, exclusión social, xustiza, 

seguridade e todos aqueles que se detesten no desenvolvemento do seu 

traballo 
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७ Promover e desenvolver proxectos de investigación social e sanitaria no 

ámbito do envellecemento e das demencias. 

७ Desenvolver e dinamizar accións de envellecemento activo e saudable, 

prevención e detección do deterioro cognitivo.  

As actividades da Asociación establécense e organízanse para dar cumprimento 

ós fins anteriormente expostos, así como para a mellora da xestión de servizos, 

tanto de asesoría a familiares como da asistencia ás persoas enfermas, 

mediante a realización de actividades de difusión para acercar á poboación o 

coñecemento da enfermidade, os seus síntomas, evolución e a problemática 

derivada da mesma.  

Tamén pretende a interrelación coas Administracións Públicas e a participación 

con outras asociacións que persigan fins similares. 

Dende os anos 2013 e 2015 o Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira e o Servizo 

de Estimulación Terapéutica de Santiago de Compostela contan co Certificado 

de Calidade conforme cos requisitos da norma UNE-EN ISO 9001:2015para a 

realización das terapias de estimulación cognitiva para persoas con Alzhéimer e 

outras demencias e actividade de apoio a familias.  

 

OBXECTIVOS 

Para iso, AGADEA cumpre os seguintes obxectivos: 

• Conseguir unha participación do 70% dos/as usuarios/as no taller. 

• Conseguir que un 80% dos 20 taller programados funcionen. 

• Mellorar algúns dos síntomas psicopatolóxicos da enfermidade: apatía, 

angustia, depresión... 

• Mellorar o proceso de información a usuarios e/ou familias. 
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Agadea atende a 450 persoas e conta con 390 socios. Na actualidade, a 

asociación consta de 33 traballadores/as das que 32 son mulleres, 

representando un 97% do persoal. Este capital humano está en continuo 

crecemento, incorporándose no último ano 12 traballadoras. 

   I.2. Ámbito de Actuación 

AGADEA en SANTIAGO. AGADEA  ten a súa sede no concello de Santiago 

de Compostela,  na Rúa dos Salgueiriños de Abaixo Nº 15 Baixo 15704 

grazas a cesión do local por parte da Consellería de Vivenda.  

 

ONDE ESTAMOS? 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

     Sede de Agadea Alzhéimer      

     Servizo de Estimulación Terapéutica do Ensanche 

     Servizo de Estimulación Terapéutico de Salgueiriños 

RIBEIRA 

Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira 

     Servizo de Estimulación Terapéutica de Ribeira 

A ESTRADA 

     Servizo de Estimulación Terapéutica da Estrada 

VEDRA 

     Servizo do Estimulación Terapéutica de Vedra 

*Servizos noutros concellos como Boqueixón e Teo 
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SERVIZO DE 

ESTIMULACIÓN 

TERAPÉUTICA NO 

CONCELLO DE 

SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

 

 

 

AGADEA, ven realizando no Concello de Santiago de Compostela un Servizo 

de estimulación terapéutica, en colaboración coa Concellería de Política Social. 

Actualmente este servizo estase levando a cabo tódolos días (de luns a venres) 

no Edificio da Casa das Asociacións (Rúa Manuel María, 6. Salgueiriños) con 

horario de mañá ou tarde. 

 

O obxectivo principal de este servizo é manter as capacidades cognitivas, 

motrices e funcionais da persoa que sofre unha demencia, tanto tempo como 

sexa posible, potenciado a autonomía da persoa e proporcionando aos 

familiares un tempo de respiro. 

 

No servizo de estimulación terapéutica houbo, ao longo do ano 2018, unha 

media de 49 persoas usuarias,das cales, un ano máis a maioría das persoas 

usuarias seguen sendo mulleres. A continuación mostrase unha gráfica onde se 

detallan estes datos. 
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Fonte: Arquivos AGADEA 2018.Elaboración propia 

 

A súa vez, as persoas usuarias están distribuídas en dúas aulas, dependendo 

do deterioro cognitivo que presenten. Así a distribución lévase a cabo do 

seguinte xeito, segundo o seu nivel de deterioro cognitivo. 

 

No gráfico pódese observar que a distribución de persoas usuarias en función 

do seu nivel de deterioro cognitivo é moi similar, sendo un 33% os que acudiron 

ao grupo de deterioro cognitivo lixeiro e un 67% os que acudiron ao grupo de 

deterioro cognitivo moderado.  

 

AGADEA conta tamén cun Servizo de Estimulación Cognitiva no centro de 

Santiago de Compostela, rúa Diego de Muros Nº11, en horario de tarde con dous 

grupos segundo o deterioro cognitivo. Dende os inicios ata o final do 2018houbo 

unha media de 24 persoas usuarias, das cales a maioría das persoas son 

mulleres. 
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CENTRO DE DÍA 

E SERVIZO DE 

ESTIMULACIÓN 

TERAPÉUTICA 

NO CONCELLO 

DE RIBEIRA 

 

 

 

 

AGADEA xestiona o Centro de Día de Alzhéimer e outras Demencias 

Neurodexenerativas de Ribeira pertencente á rede pública de Centros de Día 

de Alzheimer da Xunta de Galicia, situado na rúa Cardenal Cisneros, nº1. Os 

usuarios/as contan con diversos programas de adaptación, estimulación 

(cognitiva e motriz), animación así como servizos complementarios de 

perruquería, podoloxía e transporte.   

Dende xaneiro de 2016, o Concello de Ribeira conta  co servizo de estimulación 

terapéutica para persoas con deterioro cognitivo, Alzheimer e outras demencias, 

desenvolvidas por AGADEA en colaboración coa Concellería de Política Social. 

 

Actualmente este servizo estase levando a cabo tódalas tardes (de luns a 

venres) no local cedido a tal efecto polo Concello de Ribeira e sito na Avenida 

do Malecón, número 22, baixo, con horario de mañá ou tarde. 

 

Os talleres están compostos por unha gran cantidade de usuarios; na 

actualidade conta con un total de 45 persoas con deterioro cognitivo e/ou 

demenciados cales, 8 usuarios son homes. 
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A continuación móstrase unha gráfica onde se detallan estes datos. 

 

 
                                                      Fonte: Arquivos AGADEA 2017. Elaboración propia 

 

A súa vez, os usuarios/as están distribuídos en tres aulas diferenciadas segundo 

o deterioro cognitivo que presenten. Así os usuarios/as de AGADEA están 

organizados da seguinte maneira. 

 

 

 

 

Así, e logo da valoración dos diferentes profesionais de AGADEA, do total de 

usuarios/as no concello de Ribeira, 19 están participando no grupo con deterioro 

cognitivo lixeiro, 15 no grupo con deterioro cognitivo leve-moderado e 11 con 

deterioro cognitivo moderado. 
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SERVICIO DE 

ESTIMULACIÓN 

TERAPÉUTICA NO 

CONCELLO DE A 

ESTRADA 

 

 

 

 

 

Dende febreiro de 2015, o Concello de A Estrada conta  co servizo de 

estimulación terapéutica para persoas con deterioro cognitivo, Alzheimer e 

outras demencias, desenvolvidas por AGADEA en colaboración coa Concellería 

de Igualdade e Benestar. 

 

Actualmente este servizo estase levando a cabo tódalas tardes (de luns a 

venres) no Edificio Novo Mercado (Rúa Waldo Álvarez Insua e Rúa Padrón) con 

horario de tarde. 

 

O obxectivo principal deste servizo é manter as capacidades cognitivas, 

motrices e funcionais da persoa que sofre unha demencia, tanto tempo como 

sexa posible, potenciado a autonomía da persoa e proporcionando aos 

familiares un tempo de respiro. 

 

Os talleres están compostos por unha gran cantidade de usuarios; na 

actualidade conta con un total de 26 persoas con deterioro cognitivo e/ou 

demencia, dos cales, 6 usuarios son homes. 
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A continuación mostrase unha gráfica onde se detallan estes datos. 

 

 
                                 Fonte: Arquivos AGADEA 2018. Elaboración propia 

 

A súa vez, os usuarios/as están distribuídos en diferentes aulas dependendo do 

deterioro cognitivo que presenten. Así os usuarios/as de AGADEA están 

organizados da seguinte maneira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, e logo da valoración dos diferentes profesionais de AGADEA, do total de 

usuarios/as no concello de A Estrada, 12 están participando no grupo con 

deterioro cognitivo lixeiro e 14 no grupo de estimulación cognitiva para usuarios 

con deterioro cognitivo moderado. 

 

SERVIZO DE ESTIMULACIÓN TERAPÉUTICA DE VEDRA 

No Centro Sociocultural de Vedra sitúase desde este mesmo ano un novo centro 

de estimulación. Durante o 2018 atendeu a 14 persoas, en horario de maña de 

luns a venres.  
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I.3 Xunta directiva 

A elección da  xunta directiva  fíxose o  16 de Maio do ano 2009 mediante 

Asemblea Xeral Ordinaria. 

Foi elixida Dona Mª Isabel Gey Pérez como Presidenta de AGADEA sendo 

nomeados tamén os demais membros da xunta directiva.  

O 14 de xuño de 2018 realizouse unha Asemblea Xeral Ordinaria que se renovou 

a Xunta directiva. A composición actual da XUNTA DIRECTIVA é:  

 

- Presidenta: Mª Isabel Gey Pérez. 

 

- Tesoureiro: Pablo Mirás Sánchez. 

 

- Secretaria: Mª Beatriz Vilas Novás. 

 

- Vogais: 

. Ramiro Sánchez López. 

. Jesús Filloy Caramés. 

. José María Lois Lois. 

 

 

 

 

XUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN/PRESIDENCIA

ÁREA SOCIAL

TRABALLADORA 
SOCIAL

ÁREA 
TERAPÉUTICA

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

ANIMADORA 
SOCIOCULTURAL

FISIOTERAPEUTA
EDUCADORA 

SOCIAL
PSICÓLOGA XEROCULTORA

ÁREA 
ADMINISTRATIVA

OFICIAL 
ADMINISTRATIVO

COMUNICACIÓN
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 I.4. Socios 

AGADEA conta cun total de 390 persoas sociais no ano 2018, dos cales a 

maioría delas teñen relación directa coa asociación (usuarios/as, coidadores/as 

principais e familiares)  aínda que existe unha porcentaxe moi baixa que teñen 

relación indirecta (antigos socios, persoas alleas ó centro, etc.). Para ser socio 

de AGADEA pódese acudir a Asociación ou ben dende a páxina web da mesma, 

e encher un folleto cos datos persoais requiridos e aboar a cantidade mínima 

(40€/ano). Asemade, pódense realizar donativos.  

 

 

As vantaxes de ser socio son:  

- Préstamo de axudas técnicas suxeito a dispoñibilidade  

- Atención xurídica gratuíta na primeira consulta e aplicación dunha tarifa 

reducida para consultas posteriores.  

- Servizo de fisioterapia con aplicación de tarifa reducida nas consultas. 

- Servizo de podoloxía con aplicación de tarifa reducida nas consultas. 
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II. SERVIZO DE PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA 

ESPECÍFICO DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS 

NEURODEXENERATIVAS 

 

II.1. Programa de Envellecemento Activo.  160 persoas atendidas 

Gran parte das persoas que se atopan na idade adulta viven un envellecemento 

normal, e non todas coñecen os instrumentos para vivir os anos da vellez 

satisfacendo as necesidades sociais, intelectuais e afectivas, é dicir, con óptima 

calidade de vida. É a toma de conciencia, a que vai posibilitar que as persoas 

maiores inicien accións temperás tendentes á estimulación cognitiva, a 

potenciación e a exercitación da memoria, mediante a participación activa en 

dito proceso.  

 

Dende AGADEA creemos que os obradoiros de estimulación cognitiva e de 

memoria baseados nun modelo de intervención funcional, recoñecendo os 

cambios polos que transita unha persoa en idade adulta, ao mesmo tempo que 

aquelas capacidades que posúe, procurando manter ou incluso recuperar unha 

eficiencia mental compatible cunha vida persoal e social activa, como a que 

deben levar adiante as persoas adultas maiores.   
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En definitiva, a perda de memoria, a lentitude nos procesos do pensamento e os 

bloqueos non son inevitables se conseguimos que o cerebro permaneza activo 

e estimulado, de feito, determinadas investigacións apuntan que manter o 

exercicio e o entrenamento mental contribúen a  previr, ou polo menos ralentizar, 

o proceso de aparición do  Alzhéimer. 

 

Algúns dos contidos que se trataron durante os talleres de envellecemento activo  

son os seguintes: 

 

- O envellecemento activo. Cómo envellecer saudablemente. 

- A comunicación nas persoas maiores. 

- Estado afectivo nas persoas maiores. 

- Cambios cognitivos no envellecemento normal 

 

Profesionais Implicados. 

O programa de envellecemento activo foi coordinado e impartido polas 

psicólogas da asociación.  

 

Obxectivos. 

- Activar e mellorar o rendemento das capacidades cognitivas nas persoas 

que se atopan en grupos de risco de aparición de demencia para 

contribuír ao mantemento/recuperación e que promovan un 

envellecemento activo e saudable. 

- Favorecer a comprensión do propio envellecemento como unha fase do 

ciclo vital humano.  

- Ofrecer unha alternativa de participación e relacións sociais. 

- Diminuír os niveis de ansiedade e confusión dos asistentes. 

- Estimular os procesos cognitivos: memoria, atención, concentración, 

visualización e repetición que favorezan a neurotransmisión cerebral. 

- Diminuír a frecuencia de esquecementos e "despistes" na vida diaria. 

- Conseguir unha mellora do rendemento da memoria aplicable ás 

actividades instrumentais da vida diaria (AIVD). 
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- Identificar e Valorar a aparición de síntomas asociados a trastornos 

neurodexenerativos. 

 

Poboación a que vai dirixido. 

Este proxecto está dirixido a persoas maiores de 60 anos, que non sufran 

deterioro cognitivo e que estean interesadas en previr a perda de memoria ou 

outras capacidades intelectuais coma consecuencia do envellecemento. 

 

Temporalización 

Este programa levouse a cabo dende outubro de 2017 ata xuño de 2018, 

reiniciándose de novo a primeira semana de outubro. Os obradoiros de 

envellecemento activo lévanse a cabo en Santiago, Ribeira, A Estrada, Vilar de 

Calo, Arnois, Riobó e Vedra: 

 

Luns Martes Mércores Xoves 

Ribeira 

(10:30-12:00) 

O Ensanche 

(16:30-18:00) 

(18:00-19:30) 

(19:30-21:00) 

Ribeira 

(10:00-11:30) 

(11:30-13:00) 

Vedra 

(17:00-18:30) 

A Estrada 

(16:00-17:30) 

Riobó 

(16:00-17:30) 

Vilar de Calo 

(18:30-20:00) 

Salgueiriños 

(16:00-17:30) 

Arnois 

(18:00-19:00) 

 

 

Avaliación 

Asistiron aos talleres de Envellecemento Activo un total de 98 persoas, a maioría 

mulleres. A continuación amósase un gráfico coa distribución por zonas dos 

usuarios que acoden ós talleres de envellecemento activo. 
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II.2. ACTÍVA-T 
Concíbese como unha alternativa de atención dirixida ás persoas con alzhéimer 

cuxa situación demanda unha 

atención en aras a previr situacións 

de dependencia máis graves e/ou 

potenciar, na medida que sexa 

posible, o grao de autonomía ou 

capacidade que posúen en cada 

momento as persoas destinatarias. 

Este servizo comprende un conxunto 

de intervencións que teñen por 

finalidade manter as habilidades, 

coñecementos e condutas que aínda 

posúen as persoas diagnosticadas de 

alzhéimer, utilizando técnicas dirixidas ao adestramento nas actividades da vida 

diaria (AVD), orientación á realidade, estimulación cognitiva, terapia 

ocupacional, atención psicolóxica, logopedia e actividades de lecer e tempo 

libre. O servizo conta coas seguintes prescricións: 

• Información e orientación 

• Asistencia ás actividades básicas e instrumentais da vida diaria 

• Terapia ocupacional 

• Estimulación cognitiva 

• Atención psicolóxica para persoas usuarias, familiares e coidadores 

• Comunicación 

Usuarios A Estrada

O Ensanche

Salgueiriños

Vilar de Calo

Riobó

Arnois

Vedra

Ribeira
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• Actividades de lecer e tempo libre 

 

No ano 2018 continuouse co servizo de ACTÍVA-T  no Centro de Estimulación 

Terapéutica que AGADEA ten na Rúa Diego de Muros, nº 11 en horario de 

10:00-12:00 e vista a crecente demanda vímonos na necesidade de crear un 

segundo grupo de características similares nesa mesma ubicación, en horario 

de 10:00-13:00 (luns, mércores e venres, ámbolos dous grupos). 

 

 

Poboación á que vai dirixido 

Este servizo está destinado aos usuarios e usuarias da asociación que precisan 

previr situacións de dependencia máis graves e/ou potenciar o seu grao de 

autonomía.  

 

Obxectivos 

• Garantir ás persoas usuarias, unha atención específica que sirva para 

previr o agravamento do seu grao de dependencia. 

• Promover o mantemento ou a mellora da capacidade persoal de controlar, 

afrontar e tomar decisións acerca de como vivir, de acordo coas 

preferencias propias. 

• Promover o mantemento ou a mellora de habilidades xa adquiridas. 

• Facilitar a execución das actividades básicas da vida diaria. 

0

5

10

15

20

25

Número de usuarios

2016

2017

2018
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• Evitar a aparición de limitacións na actividade, deficiencias ou déficits 

secundarios. 

• Potenciar o desenvolvemento persoal, a adaptación ao seu contorno e a 

integración social. 

• Gañar un maior nivel de autonomía e calidade de vida. 

 

Profesionais implicados 

Este programa estivo dirixido pola Terapeuta Ocupacional e a Psicóloga, que se 

encargan de planificar e especificar as actividades mediante unha programación 

anual. En caso de ausencia, será o resto do persoal baixo supervisión do 

responsable nese momento e seguindo as pautas establecidas pola Terapeuta 

Ocupacional e a Psicóloga.  
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III. SERVIZO ESPECÍFICO DE ESTIMULACIÓN TERAPÉUTICA 

PARA PERSOAS CON ALHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS 

NEURODEXENERATIVAS   
Manter unha vida social e intelectual activa retrasa a aparición dos síntomas da 

enfermidade de Alzhéimer e outras demencias en persoas con deterioro 

cognitivo leve, ademais de enlentecer a evolución da enfermidade en persoas 

xa diagnosticadas, sobre todo nas fases iniciais. 

Cada unha das actividades desenvolvidas non pretenden ser simples 

ocupacións, senón que cada unha delas incide sobre determinada capacidade/s 

(adestramento da memoria, orientación á realidade, reminiscencias, etc.) e ten 

unha significación persoal para a persoa con demencia. 

Previamente ao acceso a cada actividade ou intervención, realízase unha 

análise e avaliación inicial cognitiva e funcional de cada usuario/a, co fin de 

coñecer o seu grado de deterioro e así poder participar na actividade axeitada 

ao seu caso.   

Neste ano 2018 continuouse co programa de atención a persoas con Alzhéimer 

e outras Demencias a través das “Terapias de Estimulación Cognitiva e 

Psicomotriz” que foron levadas a cabo nos seguintes centros: 
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Servizo de Estimulación Terapéutica de Ribeira............... 57 persoas atendidas  

Servizo de Estimulación Terapéutica de Salgueiriños...... 29 persoas atendidas  

Servizo de Estimulación Terapéutica de Vedra................. 14 persoas atendidas 

Servizo de Estimulación Terapéutica da Estrada. ................34 persoas atendidas 

 

Este programa ten como finalidade proporcionar tratamento non farmacolóxico 

para enlentecer os síntomas da enfermidade e manter as capacidades 

funcionais durante o maior tempo posible, mellorando desta maneira a 

autonomía e autoestima do usuario/a. Ademais, dignifícase a vida da persoa con 

demencia, auméntase a sensación de seguridade e retrasase a perda da 

funcionalidade, dando calidade de vida á persoa afectada e ao seu entorno 

familiar. Á súa vez facilita unhas horas de respiro para os familiares 

coidadores.     

• As actividades de estimulación cognitiva céntranse en diversas áreas 

como: a orientación á realidade, a linguaxe, a memoria, as praxes e o 

recoñecemento perceptivo. 

• A psicomotricidade é a capacidade ou facultade que permite, facilita e 

potencia o desenvolvemento perceptivo físico, psíquico e social da persoa 

a través do movemento. É a relación mutua entre a función motriz e a 

capacidade psíquica que engloba o compoñente socioafectivo (relacións 

que establece a persoa, comportamentos e sentimentos) e o compoñente 

cognitivo (capacidades e aptitudes do individuo). 
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     III.1. Programa de Estimulación Cognitiva e psicomotriz 

En AGADEA, desenvólvense terapias de tipo non farmacolóxicas, as cales fan 

referencia ás intervencións que se realizan co obxectivo de mellorar a calidade 

de vida das persoas a través da exercitación da memoria, autonomía, 

fortalecemento das relacións sociais, estimular a propia identidade e a 

autoestima, mellorar o estado e sentimento de saúde, etc. Éstas son levadas a 

cabo polo equipo profesional (psicólogos/as, educadores/as sociais, terapeutas 

ocupacionais, tasoc, etc.).  

Este tipo de terapia non farmacolóxica conta coas seguintes  actividades: 

1. Orientación á Realidade;  

2. Estimulación Cognitiva 

3.  Actividades con música.   

1. Orientación á Realidade 

 

As actividades que realizamos diariamente 

para traballar a TOR son:   

 

• O Calendario:  

a) Orientación Temporal, aborda 

aspectos como: situacións da vida 

diaria (xerais ou concretas), eventos 

cotiás (rutinas diarias e axendas), 

datas especiais, estimulación da 

memoria sensorial, etc. A través da 

formulación de preguntas 

 b) Orientación Espacial, traballa 

aspectos fundamentais como son: 

conceptos básicos das situacións da 

vida cotiá (xerais ou concretos), puntos 
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de referencia (a persoa, os obxectos), distancia entre varios puntos de 

referencia, percorridos concretos, etc.,  

 c) Orientación Persoal, que pretende recoller a cronoloxía persoal 

(datación da bibliografía persoal: nome, data de nacemento, idade, 

estado civil, nome dos familiares, etc.)  

 

• Xornal. 

-Definición: Esta actividade consistiu na 

lectura do xornal, coa finalidade de que 

as persoas usuarias coñezan as 

noticias acontecidas na actualidade. 

Lense as noticias de maior relevancia, 

lendo o titular e outros datos 

relacionados coas mesmas. Despois, 

preténdese que as persoas usuarias 

establezan un debate ou expresen as 

súas opinións sobre as noticias lidas.  

 

 

-Temporalización: A actividade ten un carácter diario ao longo de todo o ano, 

en sesións de aproximadamente 15 – 20 minutos de duración. 

 

A avaliación realizouse mediante técnicas observacionais, tendo en conta se as 

persoas usuarias se favorecen das actividades propostas no Programa de 

Orientación á Realidade. Así mesmo, anualmente levaranse a cabo avaliacións 

cognitivas das persoas usuarias coa finalidade de observar se manifestan 

cambios polo evidente progreso da enfermidade. Por outra parte, existe un 

rexistro diario onde consta o número de asistentes ás tarefas, as posibles 

incidencias xurdidas, así como, aqueles outros aspectos que sexan relevantes. 
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2. Estimulación Cognitiva 

A Estimulación Cognitiva defínese como un conxunto de técnicas e estratexias 

que pretenden optimizar a eficacia do funcionamento das distintas capacidades 

e funcións cognitivas (percepción, atención, memoria, linguaxe, funcións 

executivas, praxe, gnose e cálculo) mediante unha serie de situacións e 

actividades concretas que se estruturan nos denominados “Programas de 

Estimulación”. A través da Estimulación Cognitiva, polo tanto, preténdese activar, 

estimular e entregar determinadas capacidades cognitivas e os compoñentes 

que a integran, de forma axeitada e sistemática, para transformar as mesmas 

nunha habilidade, nun hábito e/ou nunha destreza.  

Esta estimulación realizouse de forma grupal e individual: 

 

A Estimulación Cognitiva Grupal, levouse a cabo de xeito grupal e realizouse 

tendo en conta as capacidades individuais, coa finalidade de activar e estimular 

determinadas capacidades cognitivas e os compoñentes que a integran, de 

forma axeitada e sistemática, para transformar as mesmas nunha habilidade, 

nun hábito e/ou nunha destreza á vez que se busca potenciar as relacións 

sociais e favorecer 

os sentimentos de 

pertenza ao grupo, 

e a integración de 

todos os membros 

no mesmo.  

Anualmente, 

leváronse a cabo 

avaliacións 

cognitivas das 

persoas usuarias 

coa finalidade de 

comprobar se 

presentan algún cambio nas súas capacidades cognitivas. Por outra parte, 

existe un rexistro diario onde consta o número de asistentes ás tarefas, as 
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posibles incidencias xurdidas, e outros aspectos relevantes.  

A Estimulación Cognitiva Individual, realizouse unha estimulación de carácter 

individual, centrándonos nas necesidades específicas e capacidades de cada 

persoa usuaria, coa finalidade de optimizar o seu funcionamento nas distintas 

áreas cognitivas, maximizando as súas capacidades 

 

 

Poboación á que vai dirixido. 

As persoas participantes no programa de estimulación cognitiva foron todas as 

 que acudiron aos Obradoiros de Psicoestimulación impartidos.  
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Obxectivos específicos 

• Motivar aos/ás usuarios/as a mellorar as súas facultades mentais. 

• Optimizar as funcións cognitivas que manteñen conservadas. 

• Incidir sobre os déficits cognitivos para conseguir unha redución do avance 

cognitivo e incluso unha mellora das súas capacidades. 

• Transferir os mecanismos traballados á vida diaria. 

• Desenvolver a autoestima e mellorar o estado de ánimo da persoa con 

deterioro cognitivo. 

 

Profesionais implicados. 

Este programa estivo dirixido polo equipo interdisciplinar (Educadoras sociais, tasoc, 

terapeutas ocupacionais, etc.) que se encargan de planificar e especificar as 

actividades mediante unha programación anual. En caso de ausencia, será o resto 

do persoal (Xerocultoras) baixo supervisión do responsable nese momento e 

Obxectivos xerais 

• Preservar as capacidades cognitivas durante o máximo tempo posible. 

• Detectar o deterioro cognitivo. 

• Rehabilitar os procesos psicolóxicos. 

• Evitar o illamento do entorno. 

• Potenciar as relacións sociais. 

• Mellorar as relacións interpersoais dos/as usuarios/as. 

• Favorecer a comunicación e a interacción entre os/as participantes. 

• Aumentar a independencia e a autonomía persoal, estimulando a propia 

identidade e autoestima do/a paciente (dignificar ao/á paciente). 

• Xerar sentimentos de control sobre o entorno e reducir a indefensión. 

• Incrementar a capacidade funcional e o desempeño nas tarefas cotiás. 

• Mellorar o sentimento de benestar emocional, psicolóxico e de saúde en xeral. 

• Mellorar a calidade de vida do/a paciente. 

• Mellorar a calidade de vida dos/as coidadores/as. 

• Minimizar o grao de alteración afectiva e de axitación. 
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seguindo as pautas establecidas pola Educadora Social e pola Terapeuta 

Ocupacional. 

 

3. Actividades con música. 

O Programa de actividades con música comprendeu un conxunto de actividades 

que empregan o estímulo musical como ferramenta terapéutica (ritmo, son, 

música, canto, etc.) e que se dirixe a proporcionar unha estimulación sensorial 

axeitada, para a mellora do estado psicoafectivo, ao tempo que potencia a 

dimensión relacional.  

 

Poboación á que vai dirixido. 

As persoas participantes no programa de actividades con música foron todas as 

que acudiron aos Obradoiros de Psicoestimulación impartidos pola Asociación.  

 

Obxectivo xeral 

• Evitar o illamento do entorno. 

• Potenciar as relacións sociais. 

• Mellorar as relacións interpersoais dos/as usuarios/as. 

• Favorecer a comunicación e a interacción entre os/as participantes. 

• Mellorar o sentimento de benestar emocional, psicolóxico e de saúde en 

xeral. 

• Mellorar a calidade de vida do/a paciente. 

• Minimizar o grao de alteración afectiva e de axitación. 

 

Obxectivos específicos. 

• Mellorar a autoestima e o estado psicofísico. 

• Estimular a actividade mental. 

• Fomentar a expresividade. 

• Potenciar a capacidade relacional. 

 

 

Profesionais implicados. 
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Este programa estivo dirixido polo equipo interdisciplinar que se encarga de planificar 

e especificar as actividades mediante unha programación anual (Educadoras Sociais, 

Terapeutas Ocupacionais, Tasoc). En caso de ausencia, será o resto do persoal 

(Xerocultoras) baixo supervisión do responsable nese momento e seguindo as 

pautas establecidas.  

 

- Actividades: 

७ Actividades de produción de son e música 

७ Actividades de canto 

७ Actividades de ritmo 

७ Actividades de movemento con música 

७ Actividades de discriminación, rememoración e escoita 

 

• Temporalización:As actividades con musica programouse de mes en mes, 

e realizouse cunha periodicidade diaria, e unha duración que oscilou entre 

os 15 e os 45 minutos. 

• Avaliación: A persoa que levou a cabo a actividade concreta programada 

para a sesión de actividades con musica, observa e comunica as 

dificultades que xurdan, de forma grupal ou individual, á hora de realizar a 

tarefa, coa finalidade de poder mellorar a mesma para que se adapte o 

máximo posible ás características tanto individuais como grupais dos/as 

usuarios/as do obradoiro.Así mesmo, anualmente levouse a cabo 

avaliacións cognitivas dos/as usuarios/as coa finalidade de comprobar se 

presentan algún cambio nas súas capacidades cognitivo – afectivas e 

musicais (é dicir, se melloran, se se manteñen, ou se empeoran).Por outra 

parte, existe un rexistro diario onde consta o número de asistencias ás 

tarefas, as posibles incidencias xurdidas, así como, aqueles outros 

aspectos que sexan relevantes. 
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III.2. Obradoiro de Estimulación Cognitiva e psicomotriz 

O exercicio físico é unha práctica saúdable e importante durante todo o ciclo 

vital. Na terceira idade é moi beneficioso realizar a diario sesións que promovan 

a actividade física e nas que se traballen todos os grupos musculares e 

percorridos articulares, a través dunha serie de exercicios físicos adaptados ás 

características particulares dos/as usuarios/as, nos que se movan todas as 

articulacións, mellore o traballo do aparato cardiorespiratorio e ademais  se 

exerciten as funcións cognitivas como son a atención, memoria, esquema 

corporal, praxes e gnoses entre outras. O exercicio físico adaptado é beneficioso 

para todas as persoas maiores presenten un estado de saúde óptimo ou sufran 

algún tipo de patoloxía.  

 

Poboación á que vai dirixido 

Os/as participantes no programa de estimulación funcional foron todos/as os/as 

usuarios/as que acudiron aos Obradoiros de Psicoestimulación. 

 

Obxectivos 

Obxectivo xeral 

• Manter as condicións físicas dos/as usuarios/as. 

• Manter un maior grao de autonomía dos/as usuarios/as a través da 

actividade física. 

• Facilitar un envellecemento bio – psico – afectivo saudable. 

• Potenciar a competencia funcional para evitar a dependencia. 

• Potenciar a adaptación ao cambio e a capacidade de aprendizaxe para 

propiciar un envellecemento exitoso. 

• Revalorizar o propio corpo e potenciar a autoestima, facilitando a asunción 

positiva do corpo que envellece, favorecendo o equilibrio psicoafectivo e 

contribuíndo a depositar ilusións en novos obxectivos. 

• Adaptar patróns motrices básicos para transferilos ás actividades da vida 

diaria, do autocoidado e instrumentais. 
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Profesionais implicados 

Este programa estivo dirixido pola Educadora Social e pola Terapeuta Ocupacional, 

que se encargan de planificar e especificar as actividades mediante unha 

programación anual. En caso de ausencia, será o resto do persoal (Traballadora 

Social e Xerocultoras) baixo supervisión do responsable nese momento e seguindo 

as pautas establecidas pola Educadora Social e pola Terapeuta Ocupacional. 

 

Programas 

 

Xerontoximnasia. 

- Actividades:  

 
७ Táboa de exercicios con pelotas 

७ Táboa de exercicios con aros  

७ Táboa de exercicios de estimulación facial 

७ Táboa de xerontoximnasia 

 

Para cada unha destas táboas, existen  unhas táboas deseñadas onde se 

especifica as actividades e os movementos a realizar. 

- Temporalización: A Xerontoximnasia realizouse cunha periodicidade 

diaria. Os exercicios de Xerontoximnasia tiveron unha duración que 

oscilou entre os 30 e os 45 minutos.  

 

- Avaliación: Para realizar a avaliación empregáronse técnicas directas de 

observación – conversación. Por outra parte, existe un rexistro diario onde 

consta o número de asistentes ás tarefas, as posibles incidencias 

xurdidas, así como, aqueles outros aspectos que sexan relevantes. 

Psicomotricidade ou xogos estimulativos: 

- Actividades:  

७ Exercicios con pelota 
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७ Imitación por grupos ou individual (xogo do espello) 

७ Puntaría con diana (aros ou pelotas) 

७ Canastra 

७ Mímica 

७ Bolos 

७ Globos 

७ Golf 

७ Fútbol 

७ Xogo do Paracaídas 

 

- Temporalización: A Psicomotricidade ou xogos estimulativos realizouse 

cunha periodicidade diaria, os exercicios de Psicomotricidade tiveron unha 

duración que oscilou entre 10-15 minutos. 

- Avaliación: Para realizar a avaliación empregáronse técnicas directas de 

observación – conversación. Por outra parte, existe un rexistro diario onde 

consta o número de asistentes ás tarefas, as posibles incidencias xurdidas, 

así como, aqueles outros aspectos que sexan relevantes. 

 

 

III.3. Estimulación das actividades básicas da vida diaria 

Unha das técnicas de intervención dende a Terapia Ocupacional é o 

adestramento das actividades da vida diaria (AVD), tanto básicas como 

instrumentais e en contexto grupal ou individual. A programación está deseñada 

a potenciar  ou manter as capacidades funcionais dos/as usuarios/as, para así 

fomentar unha maior autonomía nas AVD do seu día a día e un incremento da 

calidade de vida en xeral. 

 

Poboación á que vai dirixido 

Os/as participantes no programa de estimulación das AVD foron todos/as os/as 

usuarios/as que acudiron aos Obradoiros de Psicoestimulación impartidos pola 

Asociación.  
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Obxectivos 

Obxectivo xeral 

• Manter a realización das actividades de autocoidado. 

• Exercitar as habilidades motoras e de procesamento. 

• Exercitar as habilidades de comunicación. 

• Manter os seus hábitos, rutinas e rol que desempeña na familia. 

 

Obxectivos específicos. 

• Identificación e selección dos elementos preciosos e requeridos para a 

realización das AVD.  

• Traballar as secuenciación dunha tarefa e/ou actividade en concreto. 

• Establecemento dunha rutina significativa (horarios, límites temporais e 

zonas determinadas). 

• Exercitar a mobilidade e manipulación funcional das mans e do membro 

superior: Realización de actividades para o seu adestramento 

• Manter ou estimular a recuperación dos hábitos. 

• Estimular as expresións faciais. 

• Manter una relación socioafectiva e comunicativa co medio que os rodea. 

• Establecer pautas terapéuticas para o domicilio. 

 

Profesionais implicados 

Este programa estivo dirixido pola Educadora Social e pola Terapeuta Ocupacional, 

que se encargan de planificar e especificar as actividades mediante unha 

programación anual. En caso de ausencia, será o resto do persoal (Traballadora 

Social e Xerocultoras) baixo supervisión do responsable nese momento e seguindo 

as pautas establecidas pola Educadora Social e pola Terapeuta Ocupacional. 
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Programas 

Estimulación das ABVD. 

• Definición: ABVD son aquelas actividades orientadas cara o coidado do 

propio corpo, este concepto engloba as seguintes accións: baño/ducha, 

hixiene persoal e aseo, vestido, comer, alimentación e a mobilidade 

funcional.  

• Procedemento/metodoloxía: As ABVD foron traballadas de maneira grupal 

ou de forma individualizada, segundo as necesidades dos/as usuarios/as.  

 

•  Actividades: 

७ Baño/Ducha 

७ Hixiene persoal e aseo 

७ Vestido 

७ Comer 

७ Alimentación 

७ Mobilidade funcional 

७ Temporalización 

 

• Avaliación: Para a autoavaliación da efectividade da estimulación das 

ABVD. De forma subxectiva empregárase a observación e o diálogo activo 

coas familias. De maneira obxectiva pasarase  o Índice de Barthel e coa 

valoración ocupacional continua. 

 

Estimulación das AIVD 

Definición: As AIVD están orientadas cara a interacción co medio que son con 

frecuencia complexas, e que xeralmente son opcionais a súa realización. As 

accións que engloba son as seguintes: coidado das mascotas, uso de 

sistemas de comunicación, mobilidade na comunidade, manexo de temas 

financeiros, coidado da saúde e manutención, manter un fogar, preparación 
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da comida e limpeza, procedementos de seguridade e respostas de 

emerxencias, e ir de compras. 

 

• Actividades: 

७ Uso de sistemas de comunicación 

७ Mobilidade na comunidade 

७ Manexo de temas financeiros 

७ Coidado da saúde e manutención 

७ Manter un fogar 

७ Preparación da comida 

७ Procedementos de seguridade e respostas de emerxencias 

७ Ir de compras 

 

• Temporalización: A estimulación das ABVD programáronse de mes en 

mes cunha periodicidade diaria, e tiveron unha duración de 

aproximadamente 30 minutos.  

 

- Avaliación: Para a autoavaliación da efectividade da estimulación das AIVD 

empregouse, por un lado, de forma subxectiva a observación do/a usuario/a 

e o diálogo activo coas familias e a valoración ocupacional continua. 

 

Intervención socioafectiva coa familia 

• O que se pretendeu coa intervención coa familia é realizar unha 

continuidade do traballo no servizo coa vida real do/a usuario/a, de tal 

maneira que mediante o diálogo activo a familia comunique as dificultades 

que atopa na casa, podendo deseñar intervencións cognitivas 

individualizadas aos/ás usuarios/as. Coa estimulación socioafectiva 

quérese que o/a usuario/a conserve, o maior tempo posible, as habilidades 

de comunicación e interacción, para que así a comunicación verbal e non 
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verbal usuario/a – familia se manteña no tempo, o que facilita que as 

pautas traballadas no centro sexan máis fáciles de aplicar no fogar. 

 

- Actividades:  

७ Expresións faciais 

७ Análise do contexto do usuario 

७ Pautas terapéuticas 

७ Reminiscencia familiar 

७ Asesoramento en produtos de apoio 

 

• Temporalización: Debido a que é una intervención individual non se 

estableceu un tempo específico. De maneira xeneral, pódese dicir que 

aproximadamente durou entre 20 e 30 minutos cunha periodicidade 

semanal, suxeito a variacións segundo as necesidades dos/as usuarios/as 

ou dos familiares.  

 

• Avaliación: A avaliación realizouse mediante a técnica de observación e, 

sobre todo, coa manifestación directa da familia da utilidade no domicilio 

do traballado no centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer     38 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES                                               2018 

III. 4 PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

 

III.4.1 Obradoiro de ludoterapia 

 

Coa programación de 

manualidades e saídas á 

comunidade o que se 

pretendía era ofrecer aos/ás 

usuarios/as unha variedade 

de actividades, coa finalidade 

de aumentar a súa 

participación social, a 

interacción activa co medio e 

o desfrute persoal, co 

consecuente aumento da 

autoestima ao desenvolver 

ditas actividades no entorno. 

 

Procedemento/metodoloxía: 

As actividades 

programáronse en función 

das capacidades individuais e físicas, deseñando actividades adaptadas en 

función dos gustos, intereses, preferencias, capacidades e ritmos de traballo. 

Promoveuse a actividade do/a usuario/a, coa finalidade de xerar sentimentos 

de valía persoal e mellorar a autoestima. 
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ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

 

XANEIRO 

 Coa temática do inverno, adornamos o centro creando un efecto de neve nos 

cristais con papel branco. Tamén creamos unhas guirnaldas con plantillas de 

árbores e copos de neve. 

 

 Neste mes, comezamos a facer uns cadros de fotos para agasallalos usuarios 

no día do seu cumpleanos. Estes cadros (feitos de cartón), decorámolos con 

diferentes materiais (lápices en desuso, fabas, etc...). 

 

Tamén iniciamos este mes un recetario de Agadea. Este consistíu en que cada 

persoa usuaria, escribira unha receita que lle gustaba moito ou o facían nas súas 
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casas, cos ingredientes e o modo de preparación. Ao final de ano, creamos un 

libro que recollemos todas as receitas de tódolos centros.  

 Os días que non chovía, acercámonos ata o mercadillo de Santiago, 

aproveitando para dar un paseo e ao mesmo tempo observando os diferentes 

postos da feira. 

 

FEBREIRO 

Este ano os nosos usuarios foron disfrazados de campesiños/as. Estes disfraces 

realizámolos con cartolina beige e con cinta negra. Para o sombreiro, recortamos 

a base circular e logo realizamos a copa do mesmo pegándoo entre si. Cando 

fixemos a forma do sombreiro, pegámoslle unha cinta negra arredor. Tamén 

realizamos uns cestos feitos con papel de periódicos. Para rematalo disfrace, as 

persoas usuarias trouxeron da casa algún mandil. Así de guapos fomos “os 

campesiños/as de Agadea”, o cal fixemos unha pequena festa no centro de 

Estimulación. 

 

Para celebralo Día dos Namorados, realizamos uns corazóns de tamaño medio 

con corchos de botella, os cales fomos conseguindo nos bares e en 

restaurantes. 

 

MARZO 

Con motivo do Día da Muller, elaboramos un mural onde aparecían mulleres 

importantes ao longo da historia (nome, fotografías, profesións, etc...) e falamos 

dos logros que conseguiron cada unha delas facendo reflexión sobre a igualdade 

de oportunidades entre homes e mulleres. Algunhas das mulleres que 

conmemoramos foron, Rosalía de Castro, María Pita, Marie Cure... 

 

Polo Día do Pai, as persoas usuarias fixeron uns chaveiros con diversos 

materiais (feltro, barro, corcho, etc...) que posteriormente lle entregaron ás súas 

familias. 

 

En Agadea, tamén celebramos o Día da Pascua. Para isto, realizamos un ovo 
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mediante a técnica do papel maché o cal posteriormente pintamos e decorámolo 

ao gusto dos usuarios. 

 

Os días que non chovía acercámonos ata o mercadiño de Santiago, 

aproveitando para dar un paseo e ao mesmo tempo observando os diferentes 

postos da feira. 

 

ABRIL 

Para seguir dándolle un aire primaveral á aula, elaboramos un xardín realizando 

flores con papel de seda de diversas cores que posteriormente pegamos nas 

instalacións do centro engadindo os tallos con cartolina verde. Con cartolina 

branca, tamén fixemos un efecto de vallas do campo. 

 

Neste mes, levouse a cabo unha campaña de sensibilización nos 

establecementos nas zonas do ensanche de Santiago de Compostela, na 

Estrada e en Ribeira mediante a creación de posavasos de corcho.  

 

MAIO 

Para celebralo Día da Nai, fixemos unhas flores decorativas. Cada usuario, 

repasou a plantilla dunha flor en goma eva e logo recortounas. Ao terminar, 

fixeron o mesmo cunha plantilla doutra flor mais pequena. No centro pegamos 

un pompón pequeno e engadimos ás flores á base dun broche e entregamos o 

agasallo para conmemorar o Día da Nai. 

 

Neste mes celebramos o Días das Letras Galegas e para eloxiar este día 

fixemos un bonito marca páxinas. Pintamos uns depresores de madeira de cor 

azul e logo copiamos a forma do mapa de Galicia nunha cartolina branca e 

pintando unha raia grosa de cor azul (simulando á esta comunidade). 

 

Este marca páxinas, feito para render homenaxe ao Día das Letras Galegas, 

puxemos por detrás unha foto do escritor que este ano foi homenaxeado. 

Os días que fixo bo tempo, acercámonos ata o mercadiño de Santiago, 
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aproveitando para dar un paseo e ao mesmo tempo observando os diferentes 

postos da feira. 

 

XUÑO 

Neste mes realizamos un gran mural en forma dunha praia. Fixemos o efecto do 

mar cunha esponxa en pintura acrílica azul. Logo comezamos a facer uns 

barquiños de papiroflexia e pegámolos no mural simulando que ían polo mar. E 

por último, realizamos un sol feito de feltro. 

 

Para decorala aula, tamén fixemos un letreiro desta estación do ano. Cunha 

plantilla de cada letra da palabra “Verán” marcamos o contorno e cortámolas. 

Logo pintámolas dun color e posteriormente fixemos en papel pinocho unhas 

boliñas pequenas as cales lles fomos pegando a cada letra. 

 

XULLO 

Neste mes, celebramos o Día dos Avó cun bonito agasallo para eles. Cunha 

plantilla dunha cunca, collemos unha cartolina de calquera cor e cada usuario 

debuxouna e logo recortouna. Posteriormente, dobrámola a metade ata 

construíla figura. Logo seguimos os mesmos pasos para facer unha flor e 

pegámola no interior da cartolina do lado esquerdo, e no lado dereito puxemos 

unha foto do usuario. 

 

Tamén realizamos uns lapiceiros para usalos na aula. Cada usuario pintou con 

témpera 3 rolos de papel hixiénico decorándoos con pequenos detalles de goma 

eva ou de feltro. Os 3 rolos pegámolos xuntos sobre unha superficie de cartón 

que tamén tivemos que pintar. 

 

Os días que fixo bo tempo, acercámonos ata o mercadiño de Santiago, 

aproveitando para dar un paseo e ao mesmo tempo observando os diferentes 

postos da feira. 
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AGOSTO 

Neste mes fixemos uns abanicos creativos para darnos un pouco de aire nestes 

días veraniegos. 

 

Os usuarios tamén realizaron uns tarros decorados en forma de sandía. Para 

isto, pintamos de vermello cada tarro de cristal. Logo fixémoslle a forma de 

pebidas en cor negro e por último, con lá verde, fomos bordeando a parte de 

abaixo do tarro pegando con cola branca. Así tivemos uns bonitos tarros de 

cristal para decorala aula. 

 

SETEMBRO 

Chegou o outono, así que fixemos uns letreiros con follas secas (recollidas polos 

usuarios). Deseñamos sobre cartón fino as letras que conforman a palabra 

“Outono” e pegamos con cola branca as follas secas cubrindo toda a superficie 

das letras. 

 

E para darlle un toque mais outonal, fixemos unhas guirnaldas para decoralas 

na aula. Recortamos unhas siluetas en forma de follas cubríndoas con cola 

branca a superficie das mesmas para logo espolvorear con purpurina de cor 

dourada, laranxa e marrón. 

 

Os días que fixo bo tempo, acercámonos ata o mercadiño de Santiago, 

aproveitando para dar un paseo e ao mesmo tempo observando os diferentes 

postos da feira. 

 

OUTUBRO 

Para celebralo Samaín, decoramos unhas cabazas pintándoas con témpera 

branca. Logo recortamos círculos de diversos tamaños en cartolina branca e 

negra e espolvoreámola con purpurina dourada e logo cada usuario decorouna 

ao seu gusto. Tamén realizamos un bonito photocall para o Samaín. Para iso, 

pintamos un marco en cartón con témpera negra. Posteriormente, os usuarios 

pintaron diversos debuxos coa temática desta celebración (arañas, fantasmas, 
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etc...), e recortáronas engadíndolle logo un pau fino de madeira para suxeitar e 

poder sacar fotografías tras o marco. 

 

Neste mes, tamén realizamos un bonito mural con produtos desta estación do 

ano. Fixemos sobre un cartón, un gran mural en forma de mandala circular e 

logo cubrimos cada zona da mandala con produtos do outono (millo, fabas, 

garavanzos, etc...) 

 

NOVEMBRO 

Neste mes, comezamos a decorala aula coa temática do Nadal. Puxemos a 

árbore e fixemos uns adornos para adornala realizamos o seguinte. Cunhas 

pinzas de roupa de madeira (sen alambres), pintámolas con témpera branca e 

vermella. Antes de que a pintura secara, espolvoreámola con purpurina sobre 

elas. Finalmente, pegamos as pinzas formando figuras en forma de copos de 

neve e engadirémoslle unha cinta fina en forma de asa para poder incorporar os 

copos á árbore de Nadal. 

 

Tamén elaboramos unhas postais feitas con goma eva en círculos e logo 

realizamos unha estrela con limpapipas que fomos introducindo como si 

estivéramos cosendo. Este será o agasallo que no festival do nadal lle 

entregaremos aos usuarios. 

 

Os días que fixo bo tempo, acercámonos ata o mercadiño de Santiago, 

aproveitando para dar un paseo e ao mesmo tempo observando os diferentes 

postos da feira. 

 

DECEMBRO 

No mes do nadal, plasmamos sobre goma eva branca a silueta de abetos de 

varios tamaños que as persoas usuarias recortaron para incorporalos á 

cristaleira dos centros das terapias. 
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Para seguir decorando a aula, fixemos uns árbores en forma de espiral con goma 

eva verde. Finalmente, para decoralo espazo da festa de nadal, fixemos uns 

centros de mesa semellando uns gorros en forma de cono e cun pompón na 

punta. 

 

 

III.5 PROGRAMA DE RELACIÓNS INTERXERACIONAIS 

Coas actividades xeracionais pretendeuse crear un espazo de convivencia. 

Realizouse un achegamento entre xeracións que ofreceu a posibilidade de 

intercambiar diversas experiencias. Tamén se fomentou a ruptura dos mitos e 

estereotipos relacionados coa vellez e coas persoas maiores con deterioro 

cognitivo a través da interacción activa con persoas da mesma ou distintas 

xeracións. 

 

Procedemento/metodoloxía 

Previamente a actividade interxeracional, as persoas usuarias de AGADEA 

realizaron diferentes exercicios co Colexio Divino Maestro. Estas actividades 

estaban relacionadas co grupo do teatro da escola, entre elas fixemos mímica, 

o xogo do espello, etc... Ao final do curso, os alumnos invitáronos a presenciar 

o último ensaio da súa obra teatral chamada “¿É un xoguete?” que estiveron 

preparando durante todo o ano. Ao rematar, tivemos unha pequena merenda 

onde compartiron conversas e risas entre eles. 

 

- Temporalidade: 2 horas e 30 minutos o 15 de xuño de 2018 
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III.6 SERVIZO DE TRANSPORTE 

Para aquelas persoas que o precisen, a Asociación conta cun servizo de 

transporte. O servizo recolle os/as usuarios/as no seu domicilio e os leva aos 

servizos onde se realizan os Servizos de Estimulación Cognitiva e viceversa. O 

transporte fai catro servizos ao día: maña, mediodía, tarde e noite, en Santiago 

de Compostela, en A Estrada só fai o da tarde e o da noite.  

 

Poboación á que vai dirixido. 

Vai dirixido os/as usuarios/as de AGADEA, que soliciten dito servizo e que vivan 

no núcleo urbano de Santiago de Compostela e Ribeira segundo corresponda.  

Obxectivos. 

• Facilitar a mobilidade dos/as usuarios/as do domicilio ao Centro e á 

inversa. 

• Favorecer un transporte ás persoas con mobilidade reducida ou limitada. 

• Proporcionar á familia un servizo de axuda nos coidados na recollida e na 

volta ós domicilios das persoas usuarias compatibilizando a asistencia ós 

centros coa vida diaria dos seus coidadores. 

Profesionais implicados 

As profesionais que realizan o servizo de Transporte son as xerocultoras. 

Durante o servizo sempre van dúas persoas encargadas do mesmo, unha 

profesional do centro é a encargada de conducir e outra persoa co obxectivo de 

axudar aos usuarios/as á hora de subir ou baixar do transporte así como de 

acompañalos/as e velar polo seu benestar durante o traxecto.  

No tocante á persoa acompañante, cabe resaltar que se conta non soamente 

con os/as traballadores/as senón que habitualmente poden desenvolvelo as 

persoas voluntarias ou en período de prácticas. 
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Avaliación 

A avaliación deste servizo faise a través do número de usuarios/as que o utilizan. 

No ano 2018 tivemos en Santiago de Compostela un total de 10 e no Concello 

de A Estrada tivemos un total de 7 persoas usuarias. 

III. 7. CENTRO TERAPÉUTICO DE RIBEIRA 

O Centro Terapéutico de Ribeira conta actualmente con 56 persoas usuarias 

que acoden e se benefician do servizo. Actualmente contamos con 4 grupos, 3 

en horario de tarde e 1 en horario de mañáns. Este último grupo é o de recente 

apertura, iniciándose o 18 de xuño do 2018. As actividades que se realizan nos 

diferentes e os horarios nos que se distribúen, prográmanse e establécense en 

función das capacidades cognitivas das persoas que conforman o grupo. 

Grupo 1: Persoas con deterioro cognitivo leve 

Realízanse actividades de orientación (calendario e lectura e debate de 

prensa), xerontoximnasia, estimulación cognitiva grupal, psicomotricidade, 

láminas de estimulación cognitiva individuais, laborterapia e actividades 

lúdicas. 

Grupo 2: Persoas con deterioro cognitivo leve-moderado 

Realízanse as mesmas actividades que no grupo 1, rebaixando o nivel de 
dificultade para adaptalo ás características das persoas usuarias. 

Grupo 3: Persoas con deterioro cognitivo moderado – moderado-grave 

Realízase orientación temporal, espacial e persoal, xerontoximnasia básica, 

actividades de estimulación cognitiva grupal e individual básicas, empregando 

recursos que faciliten a tarefa como as actividades con pantalla; unha vez á 

semana prográmase actividade de cine, cunha proposta de películas sinxelas 

ou capítulos de serie curtos, principalmente de comedia e humor.  
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CAMPAÑAS REALIZADAS DURANTE O 2018 

Ao longo do ano participouse en varias campañas de sensibilización, coa 

colaboración principalmente dos diferentes establecementos de Ribeira: 

Día da calceta, Dorna (Composición da Canción da Tasca e Flor da Dorna), 

Viamare (colaboración coa feira textil de Ribeira), Campaña de Nadal. 
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IV. SERVIZO DE INTERVENCIÓN CON FAMILIARES DE 

PERSOAS CON ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS 

NEURODEXENERATIVAS. 

IV.1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN, SEGUIMENTO E 

ORIENTACIÓN 

 

En horario de 09.00h a 

14.00h e de 16.00h a 

20.00h (luns, martes e 

xoves), de 08.00h a 20.00h 

(mércores) e de 08.00h a 

16.00h (venres) as 

Traballadoras Sociais da 

entidade atende nas 

oficinas da Asociación a 

todas aquelas persoas que 

así o soliciten, tanto se o 

fan acudindo en persoa, 

como por teléfono. 

O  primeiro paso deste 

programa é analizar a situación da posible persoa usuaria e do seu familiar con 

demencia. A traballadora social é a encargada de realizar a acollida e esta 

primeira entrevista.  

Posteriormente  proporcionase información básica sobre a enfermidade de 

Alzheimer ou outras demencias e sobre os recursos socio-sanitarios existentes 

tanto a nivel público como privado e facendo fincapé nos propios da Asociación. 

Son varias as intervencións que se poden  derivar desta entrevista inicial: 
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• Atención psicolóxica individualizada ou grupal para o coidador 

• Cursos de formación para coidadores sobre aspectos específicos da 

enfermidade e  os coidados  

• Asesoramento Xurídico 

• Ingreso nas unidades terapéuticas... 

Poboación a que vai dirixido 

Este servizo vai dirixido á poboación en xeral, as familias dos/as usuarios/as de 

AGADEA e a todos/as os/as socios/as da mesma. 

 

Obxectivos 

• Informar e asesorar nas súas dúbidas ou necesidades de carácter 

psicosocial, económico, legal, etc. 

•  Derivar as familias ós servizos pertinentes en caso de ser preciso. 

• Resolver cuestións relacionadas co recursos existentes. 

• Favorecer a captación de novos/as usuarios/as. 

Profesionais implicados 

As Traballadora Sociais son as persoas encargadas de proporcionar apoio e 

orientación a todas aquelas persoas que así o soliciten. 

Avaliación 

A información que máis se demandou durante este 2017, foi a seguinte:  

• A relacionada cos recursos propios da Asociación (horarios, prezos, 

transporte...)  

• Información sobre os coidados da persoa con Alzheimer ou outra 

Demencia. 
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• Os recursos existentes (públicos ou privados) para persoas con 

Alzheimer e outras Demencias.  

Cabe destacar que, ano tras ano, dende AGADEA séguese a observar que as 

familias aínda están moi desinformadas sobre a enfermidade, tanto a nivel de 

recursos como sobre a enfermidade en si. 

 

IV.1.1. PROGRAMA DE PRÉSTAMO E ASESORAMENTO DE 

PRODUTOS DE APOIO 

A través deste programa, ofrécese un servizo de valoración no centro e no 

domicilio para poder determinar os produtos de apoio necesarios para a persoa 

con enfermidade de Alzheimer ou outras demencias. Este programa está 

deseñado co fin de manter o máximo posible a autonomía e calidade de vida 

do/a usuario/a e, por outro lado, para ofrecer aos familiares produtos que lle 

axuden a conservar a súa saúde física e favorezan ao coidador o manexo da 

persoa con dependencia. 

 

Poboación a que vai dirixido. 

Está destinado as familias dos usuarios de AGADEA, ademais de a todos/as 

os/as socios/as da Asociación que requiran de asesoramento profesional en 

relación aos produtos de apoio existentes no mercado. 

 

Obxectivos 

- Manter a autonomía do/a usuario/a. 

- Ofrecer pautas de ergonomía articular ao coidador para manexar ao 

usuario/a e a axuda técnica. 

- Conservar a saúde física do coidador principal. 

- Dar asesoramento sobre os diferentes produtos de apoio existentes no 

mercado. 

- Valorar as necesidades funcionais individuais da familia e do usuario/a. 

- Valorar o entorno próximo do usuario/a. 
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Profesionais implicados 

O profesional que realiza as valoracións a domicilio, en tema de produtos de 

apoio é a Terapeuta Ocupacional, en ocasións acompañada pola Traballadora 

Social. 

 

Avaliación 

A avaliación realizase en base as demandas das familias por este 

asesoramento, este ano 2017 beneficiáronse deste programa 6 familias con 

usuarios/as con Alzheimer e/ou outras demencias. A estas familias 

proporcionóuselle unha cama articulada para cada unha ademais dunha cadeira 

de rodas para unha de estas. 

 

IV.1. 2. ASESORAMENTO XURÍDICO 

AGADEA ten dende fai varios anos un convenio de colaboración con unha 

avogada que de xeito gratuíto, asesora e resolve dúbidas respecto aos 

trámites para solicitar a incapacitación legal, as dereitos e as obrigas que 

implica o nomeamento como titor ou curador, etcétera. As consultas poden 

realizarse por teléfono ou concertar unha entrevista persoal en xornada de 

tarde. 

  

Poboación a que vai dirixido. 

Este servizo vai dirixido aos familiares dos/as usuarios/as de AGADEA e a 

todos os socios/as da mesma. 

  

Profesionais implicados. 

A traballadora social será a encargada de derivar as consultas sobre aspectos 

legais á avogada coa que a asociación ten convenio. 

  

Obxectivo. 

Con este programa pretendese apoiar e orientar ás familias en temas legais 

relacionados con persoas con Alzheimer e outras demencias. 
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 Avaliación. 

A avaliación deste programa faise a través do número de consultas e das 

derivacións que se realicen. Durante o ano 2018 atendéronse a 7 familias de 

xeito presencial e unha por vía telefónica. Varias destas familias foron atendidas 

en máis dunha ocasión, e tódalas consultas foros gratuítas.  

Nun dos casos iniciouse o procedemento de incapacitación xudicial da persoa 

usuaria.  

 

O  90% das consultas foron respecto á procedencia ou no da incapacitación 

xudicial dun proxenitor con Alzheimer ou outra demencia. As cuestións a resolver 

foron, entre outras, as seguintes:  ¿Cando iniciar o trámite? ¿Onde facelo?  

¿Canto dura o proceso? Diferencias segundo o grao de incapacidade. 

Consecuencias e Vantaxes. 

 

IV.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA 

A atención ás persoas con enfermidade de Alzheimer ou outras demencias ten 

un impacto significativo no benestar e na calidade de vida dos coidadores 

familiares, afectando a súa saúde física e mental e tendo así mesmo 

repercusións a nivel social, familiar e profesional.  En AGADEA considérase 

fundamental a figura do/a coidador/a, motivo polo cal se poñen en marcha 

distintas iniciativas que teñen como destinatarios/as principais os/as 

coidadores/as de persoas con demencia tipo Alzheimer ou outras.  

IV.2.1. ATENCIÓN PSICOLÓXICA 

Trátase de prestar atención psicolóxica a través de accións de acompañamento 

personalizado e continuado do familiar que realiza a tarefa de coidador/a 

principal durante o proceso de evolución da enfermidade. O que se pretende é 

facilitar a resolución de situacións de crise e a prevención de dificultades futuras, 

optimizando así os coidados e atencións que o/a familiar presta  á  persoa 

enferma no seu contorno habitual. 
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A intervención psicolóxica busca colaborar co familiar na diminución das 

múltiples alteracións que sofre no seu estado de ánimo debidas aos continuos 

coidados que realiza (ansiedade, depresión, angustia, soidade,...). 

O programa desenvólvese nas instalacións da asociación.  

 

Poboación a que vai dirixido 

Este servizo vai dirixido as familias dos/as usuarios/as de AGADEA e a todos/as 

os/as socios/as de da mesma. 

 

Obxectivos 

• Ofertar asesoramento psicolóxico aos coidadores familiares de enfermos 

de Alzhéimer e outras demencias.  

• Facilitar a resolución de situacións de crise e prevención de dificultades 

futuras. 

• Favorecer a aceptación da enfermidade 

por parte da familia. 

• Fomentar o autocoidado e reducir o 

estrés derivado da situación de 

sobrecarga. 

• Orientar sobre pautas para o manexo do 

enfermo. 

Profesionais implicados 

É a psicóloga da asociación a encargada de prestar este servizo. 

Avaliación 

Cando un novo usuario/a ingresa no servizo, a familia mantén unha entrevista 

coa psicóloga na que se lles informa sobre a valoración cognitiva e afectiva 
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realizada ao seu familiar e se responde as dúbidas sobre a patoloxía e o manexo 

da sintomatoloxía que eles plantexen.  Tódalas familias das persoas usuarias 

que ingresaron no ano 2018 mantiveron esta primeira entrevista.  

Así mesmo, este servizo está dispoñible cando un familiar dos/das usuarios/as 

da asociación ou un socio/a da mesma precisa información específica, pautas 

para o manexo das alteracións condutuais ou asesoramento psicolóxico polos 

efectos derivados da situación de coidado. 

IV.2.2. Grupo de Axuda Mutua 

Outra das iniciativas orientada a mellorar a calidade de vida das persoa 

coidadoras son os Grupos de Axuda Mutua (GAM). Os GAM están formados por 

un grupo de persoas que comparten a mesma problemática -neste caso ter un 

familiar con demencia- que se reúnen para compartir experiencias, consellos  e 

información sobre a súa situación co obxectivo de incrementar o seu benestar a 

través do intercambio de axuda entre os participantes, guiados por un 

profesional da asociación. Algún dos contidos das sesións son os seguintes: 

Psicoeducación: 

• A enfermidade de Alzhéimer e outras demencias. 

• A ansiedade: que é e como manexala. 

• As emocións: que son e o seu manexo. 

• Ideas irracionais e a súa relación coas emocións. 

• Habilidades de manexo de condutas problemáticas. 

• Escoita activa e habilidades de comunicación. 

• Promoción da saúde. 

• Actividades gratificantes.  
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Exercicios: 

• Adestramento en respiración. 

• Adestramento en relaxación: relaxación muscular progresiva, técnicas de 

relaxación en imaxinación. 

• Roleplaying. 

Obxectivos 

• Dar aos coidadores familiares un espazo no que poidan intercambiar 

experiencias e emocións derivadas da súa situación de coidado. 

• Proporcionar información útil sobre o manexo da patoloxía e das 

situacións derivadas do coidado. 

• Fomentar as habilidades de afondamento. 

• Promover as relacións sociais e previr o illamento.  

• Mellorar a calidade de vida dos coidadores familiares.  

Poboación a que vai dirixido 

Esta dirixido as familias dos usuarios/as de AGADEA e a todos/as os/as 

socios/as da mesma. 

Temporalización 

A actividade realizouse cunha periodicidade quincenal en Santiago de 

Compostela e Ribeira durante os meses de setembro de unha hora de duración. 

Profesionais implicados 

A psicóloga  da asociación é a encargada de  levar a cabo os Grupos de Axuda 

Mutua. 
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Avaliación 

O número de participantes que asisten ao Grupo de Axuda Mutua é dunha media 

de 6 persoas, homes e mulleres, cónxuxes ou fillos/as de persoas con 

enfermidade de Alzhéimer ou outras demencias e que acoden aos obradoiros 

de estimulación cognitiva que a asociación ten en A Estrada. 

Nestas reunión periódicas, as participantes compartían as súas experiencias 

como coidadoras, aconsellándose as unhas ás outras, intercambiando 

información sobre a enfermidade e os servizos dispoñibles, expresando 

emocións e, en definitiva, accedendo a un espazo de comprensión e encontrou 

con outras persoas que coñecen de preto as circunstancias das que falan. 

Todo isto, realizouse baixo a premisa de que ofertar aos coidadores información 

sobre a enfermidade e os recursos, así como a oportunidade de discutir con 

outros coidadores problemas e preocupacións similares lles fará estar mellor 

preparados para facer fronte ás demandas da situación de coidado. 

IV.2.3. Escola de familias 

 

Outra das iniciativas postas en marcha no 2017 foi a Escola de Familias, 

orientada os/as coidadores/as de persoas con demencia tipo Alzheimer ou 

outras. A Escola de Familias, dirixida pola psicóloga da asociación, busca  
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aportar coñecementos útiles e aplicables na vida cotiá dos familiares que 

conviven cunha persoa afectada. As sesións están orientadas a abordar dous 

dos principais problemas que nos achegan os/as coidadores/as: os problemas 

de comunicación e o manexo dos trastornos de conduta.  

Poboación a que vai dirixido 

Esta dirixido as familias dos usuarios/as de AGADEA e a todos/as os/as 

socios/as da mesma. 

Temporalización 

A actividade  comezou a realizarse en outubro, o último venres de cada mes, en 

horario de 18:45  a 19:45 no Ensanche e 16.00h a 17.00h na Estrada. 

Profesionais implicados 

Son as Psicólogas da Asociación as encargadas de levar a cabo a Escola de 

Familias. 

Avaliación 

O número de participantes que asisten as sesións é dunha media de 7. 

Nestas reunións, apórtase información teórica e práctica sobre os aspectos que 

máis dificultan o coidado diario, ao mesmo tempo que as persoas coidadoras 

intercambian experiencias e emocións. 

Todo isto, realizouse baixo a premisa de que ofertar aos coidadores información 

sobre a enfermidade e os recursos, así como a oportunidade de discutir con 

outros coidadores problemas e preocupacións similares lles fará estar mellor 

preparados para facer fronte ás demandas da situación de coidado. 
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V. SERVIZO DE FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN EN 

ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS NEURODEXENERATIVAS.  

 

En España hai arredor de 800.000 persoas afectadas pola doenza de Alzhéimer. 

Estímase que en Galicia hai 63.000 posibles casos de demencia. Isto supón, 

polo tanto, un problema sanitario e social de gran importancia. 

 

Na actualidade, a pesar dos avances, segue sendo unha enfermidade que non 

ten cura, pero podemos lograr que o enfermo estea ben atendido e teña unha 

mellor calidade de vida se dotamos aos coidadores/as, dos coñecementos 

necesarios para facer fronte da mellor maneira posible os coidados diarios. 

 

Poboación á que vai dirixido. 

Son destinatarios deste programa as familias dos/as usuarios/as de AGADEA, 

así como á poboación en xeral que estea interesada en recibir formación sobre 

o Alzhéimer e outras Demencias. 

 

Obxectivos. 

• Formar aos coidadores/as sobre todos os aspectos da enfermidade de 

Alzhéimer. 

• Adquirir maior compresión e sensibilización ante a enfermidade por parte 

da poboación en xeral. 

 

Profesionais implicados. 

Son encargados de impartir os cursos os profesionais da asociación (Psicóloga, 

Terapeuta Ocupacional, Traballadora Social). Ademais  existen  outros 

profesionais do ámbito sanitario (Neurólogos, Enfermeiras) e legal (Avogado) 

que colaboran coa Asociación ao impartir a formación. 
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V.1.PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA FAMILIARES E PROFESIONAIS  

  

  

 

O longo do ano celebráronse varios cursos en diferentes concellos pero 

primordialmente nos concellos de A Estrada, Ribeira e Santiago de Compostela.   

A maioría deles recoñecidos de Interese Sanitario pola Consellería de Sanidade 

e con diferente duración segundo o mesmo. 

Estes cursos estiveron dirixidos á poboación en xeral, coidadores, estudantes... 

coa finalidade de introducilos no coñecemento da realidade dos enfermos de 
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Alzhéimer, dos coidados que precisan...etc. O obxecto dos presentes cursos foi 

facilitar, ás persoas asistentes aos mesmos, as referencias básicas necesarias 

que lles permitan dar uns coidados de calidade, con menos esforzo, buscando 

o equilibrio coa vida cotiá.  Entre outros tratáronse os  seguintes temas: 

dependencia, necesidades básicas, mobilizacións, cambios posturais, hixiene, 

hábitos de vida saudable, ferramentas a utilizar na estimulación cognitiva...etc. 

 

• Curso Superior de Atención especializada na enfermidade de alzhéimer  

e outras demencias neurodexenerativas en Santiago de Compostela e 

Ribeira e de maneira online no mes de xullo. 

• Curso Superior de Atención especializada na enfermidade de alzhéimere 

outras demencias neurodexenerativas en Santiago de Compostela e 

Ribeira e de maneira online no meses de outubro e novembro. 

 

Tamén durante todo o ano 2018 celebráronse varias charlas a través de FAGAL 

e propios da Asociación,  tales como: 

• Xuntos nos coidados en Santiago de Compostela e Ribeira 

• Ciclo de charlas como coidar a unha persoa con demencia (obradoiro de 

alimentación e hábitos de vida saudables, síntomas psicolóxicos e 

condutuais nas demencias, terapias non farmacolóxicas e enfermidade 

de alzheimer, a sobrecarga na persoa coidadora principal, comunicación 

coa persoa con demencia, etc) 

• As demencias e o papel das asociacións 

• Memoria e envellecemento 

• Envellecemento normal, deterioro cognitivo lixeiro e demencia 

• O coidado dende a perspectiva do coidador familiar 
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Charla sobre o alzhéimer na Estrada, á esquerda. Charla en Riobó, á dereita 

 

 

Curso en Ribeira, á esquerda. Charla en Os Tilos, á dereita 

 

V.2. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 

AGADEA leva moitos anos relacionada coa cultura e a educación, consideramos 

que a formación específica, difusión e a sensibilización da problemática 

asociada á enfermidade de Alzhéimer e outras demencias é un dos nosos 

obxectivos principais. Polo que durante todo o ano AGADEA participou e levou 

a cabo distintas actividades de concienciación e sensibilización. 
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Profesionais implicados. 

Son os encargados deste programa os profesionais da asociación (Psicóloga, 

Terapeuta Ocupacional, Traballadora Social, Educadora Social, Xornalista, etc). 

Ademais colaboran nestas actividades os/as voluntarios/as de AGADEA. 

 

Obxectivos. 

• Sensibilizar á sociedade acerca desta enfermidade considerada a 

“epidemia do século XXI”. 

• Propiciar un cambio positivo e solidario na opinión pública. 

• Desenvolver unha campaña de formación e educación sanitaria. 

 

Poboación á que vai dirixido. 

Este programa vai dirixido a poboación en xeral. 

 

DÍA MUNDIAL DO ALZHÉIMER 2018 

 

MESAS INFORMATIVAS. O día 21 de 

setembro celébrase o día mundial do 

Alzhéimer, evento instituído pola 

organización mundial da saúde. 

AGADEA como en anos anteriores 

saíu as rúas da localidade para 

conmemorar este día. Puxéronse 

mesas informativas en distintos puntos 

da cidade (Hospitais, Atención 

Primaria, Prazas, Centros Comerciais, 

Igrexas,  etc). Estes actos leváronse a 

cabo tanto no Concello de Santiago de 

Compostela coma en Ribeira coma en 

A Estrada. 
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ACTO CENTRAL DÍA MUNDIAL ALZHÉIMER 

 

O lema escollido este año por FAGAL, la federación galega de Alzheimer, á que 

pertence AGADEA, foi: Recorda quen son. Este lema xorde da necesidade de 

buscar o compromiso da sociedade, facendo ver a problemática que supón a 

enfermidade e tratando de incidir na importancia que tena súa participación para 

que, entre todos, poidamos conseguir que o Alzheimer sexa considerado unha 

prioridade de saúde pública por parte das administracións. 
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Os obxectivos principais foron: 

 
- Buscar o compromiso e a implicación da sociedade na loita contra o 

alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas.  

- Reclamar unha Estratexia Transversal sobre Alzheimer á Xunta de 

Galicia que implique ós diferentes departamentos da administración. 

- Facer visible a necesidade de recoñecemento do alzhéimer como unha 

discapacidade no momento no que é diagnosticada.  

- Dar a coñecer o traballo da federación e das asociacións que a 

compoñen, mostrando os avances que se conseguiron nos últimos anos 

- Facer visible a importancia do alzhéimer na sociedade, buscando a 

implicación de asociacións doutras comunidades na campaña e 

mostrando o traballo que se está a realizar en España e as necesidades 

que demanda o sector.  
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ANDAINAS 

O longo do mes de setembro e outubro de 2018 realizáronse varias actividades 

co obxectivo claro de sensibilizar a poboación en xeral sobre a enfermidade.  

 

ANDAINA EN RIBEIRA 

 

 

O venres 24 de agosto de 2018, tivo lugar a 3ª Andaina Solidaria co Alzhéimer. 

Nesta 3ª edición consolidouse esta cita anual desbordando todas as 

espectativas. 
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ANDAINA NA ESTRADA 

 

Máis de dúascentas persoas participaron na Andaina da Estrada, na que 

ademais houbo actividades paralelas para os máis cativos, un photocall, 

música… 

 

EXPOSICIÓNS 

 

EXPOSICIÓN DE PASABODEGASEXPOSICIÓN CAPACITARTE 

 

 

Baixo o lema ‘Dereito a ser maior’ realizouse esta exposición no popular festa 

do ‘Pasabodegas’ de Vedra (á esquerda) 

A dereita, Exposición CAPACITARTE realizada na sede da Xunta de Galicia. A 

súa inauguración acudiron persoas usuarias do Ensanche. 
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CAMIÑANDO POLO ALZHÉIMER 

 

Membros da AGADEA, encabezados pola súa presidenta, Isabel Gey, 

culminaron a Praza do Obradoiro unha peregrinaxe que os levou a percorrer o 

Camiño Portugués, de Tui a Compostela. A finalidade desta ruta foi a de 

coñecer os centros especializados que prestan servizos a estes doentes e a 

súas familias ao longo deste tramo do Camiño.  

CONCERTO SOLIDARIO 

 

O Auditorio do Colexio La Salle, en Santiago acolleu o IV Concerto Solidario da 
asociación Compostela Solidaria que recadou fondos para AGADEA. 
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O departamento de Comunicación deu cobertura aos grandes eventos e outras 

actividades. O resultado foi a publicación de 47 novas, en 13 Medios de 

Comunicación cunha audiencia potencial  de dous millóns de persoas. 

 
MEDIOS 

 
NÚMERO 

DE NOVAS 
 

 
AUDIENCIAS 

(primeiro trimestre 2018) 
 

TVG 3 137.000 espectadores 

Correo TV 1 - 

La Voz de Galicia 8 546.000 lectores 
 

El Correo Gallego 7 59.000 lectores 

Faro de Vigo 5 225.000 lectores 
 

Diario de 
Pontevedra 

1 35.000 
lectores 

Radio Galega 3 263.000 oíntes 

Onda Cero 3 213.00O oíntes 

Ser Galicia 2 485.000 oíntes 
 

Cope Galicia 2 305.000 oíntes 

Radio Voz 1 115.000 oíntes 

Radio Estrada 1 - 

Medios dixitais 
15 - 

 
Total de Noticias 

 

61 noticias 
 

 
ROI (retorno do investimento) 

 

787% 

 
Audiencia 
potencial 

 
2.246.137 persoas 

REDES SOCIAIS  1/081/2017 31/12/2018 Incremento 

 
FACEBOOK 

 
1987 seguidores 

 
2370 seguidores 

 

 
383 

 
TWITTER 

 
330 seguidores 

 
500 seguidores 

 

 
170 

Web agade.org                Publicáronse 23 novas 
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Publicacións:  

 

 

O equipo de fútbol de Santiago apoia a Agadea:  
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VI.3.PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  

 

 

 

En AGADEA consideramos básica a implicación do tecido social na problemática 

das persoas que sofren Alzhéimer e as súas familias.  

O Programa de Voluntariado de AGADEA céntrase, por unha banda, en visitas 

de acompañamento e estimulación a enfermos de Alzhéimer ou outras 

demencias.  

 

Estas visitas realizáronse semanalmente, por parellas, e resultaron moi 

gratificantes para a persoa, que realiza actividades novas e estimulantes, e para 

o/a coidador/a supuxeron un respiro e un apoio, ademais do reforzo de que 

outras persoas tamén participen do seu problema.  

 

Así mesmo, os/as voluntarios/as tamén colaboraron cos psicólogos e as 

auxiliares nos Servizos de Estimulación Terapéutica, e nas actividades de 

difusión e divulgación de AGADEA. 
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Os/as voluntarios/as previamente reciben unha formación específica por parte 

de AGADEA, tanto sobre o que implica ser voluntario, os seus dereitos e obrigas, 

como sobre as demencias e as pautas axeitadas de comunicación e 

estimulación cognitiva. 

 

O programa de voluntariado abarca tanto a area de Santiago de Compostela 

como do Concello de A Estrada e de Ribeira, xa que  voluntarios desa zona 

desempeñan as súa labor no Centro de día de Alzheimer de Ribeira que 

AGADEA xestiona  nese municipio e no servizo de estimulación terapéutica. 

En canto ao perfil dos voluntarios, é maioritariamente de sexo feminino, nun 

rango de idade comprendido entre os 18 e os 30 anos. Segundo a profesión dos 

mesmos, os que traballan, xunto cos xubilados e os estudantes, son os 

voluntarios que máis colaboran. Por estudos, sobresaen as persoas que teñen 

estudos universitarios. 

 

Podemos observar o perfil nas seguintes gráficas: 

 

 
Fonte: Arquivo AGADEA 2018 

 

AGADEA ven desenvolvendo o Programa de Voluntariado dende o ano 2012 e 

no últimos anos o número de voluntarios ven aumentado gracias a colaboración 

do Servizo de Participación e Integración Universitaria de Santiago de 

Compostela e da Subdirección Xeral de Voluntariado e Participación da Xunta 

de Galicia, o que permite que as actividades que desenvolve a asociación se 

leven a cabo de maneira óptica, grazas a colaboración dos mesmos, en 

programas de Estimulación Cognitiva, en programas de Envellecemento Activo, 

Voluntariado segundo sexo

Homes

Mulleres
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en impartición de charlas e cursos para a concienciación das problemáticas de 

persoas en idade avanzada e/ou persoas con demencia tipo alzheimer u outras 

demencias. 

 

Poboación á que vai dirixido. 

Este programa vai dirixido tanto, á persoa voluntaria que queira colaborar de 

forma altruísta con AGADEA, como a quen se 

beneficia directamente do servizo de 

voluntariado, neste caso usuarios/as 

do Servizo de Estimulación 

Terapéutica de Santiago de 

Compostela, A Estrada e Ribeira 

así como os usuarios/ as do 

Centro de Dia de Alzheimer de 

Ribeira.  

 

Obxectivos 

• Coordinar e organizar as intervencións da 

poboación voluntaria, planificándoas en tempo e espazo. 

• Fomentar a participación do voluntariado a través de diferentes accións. 

• Dotar de formación específica a todas aquelas persoas que 

desinteresadamente teñen a intención de colaborar nas actividades 

organizadas por AGADEA. 

• Captar novos/as voluntarios/as que desexen ofrecer o seu tempo de 

forma altruísta. 

• Colaborar e apoiar aos profesionais nas actividades dirixidas á poboación 

obxectivo. 

• Promover a participación na actuación de divulgación da Asociación na 

sociedade. 
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Profesionais implicados. 

Os profesionais implicados neste programa son, a Traballadora Social  como 

coordinadoras dos diferentes programas. 

 

 

Avaliación. 

A avaliación deste programa faise tendo en conta o número de voluntarios/as 

que tivo AGADEA durante o 2018, que neste caso foi cerca de 21 voluntarios 

que prestaron apoio no servizo de estimulación terapéutica e nos diferentes 

programas de Santiago, A Estrada e Ribeira. 

 

V.4. PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

AGADEA ven colaborando coa universidade de Santiago de Compostela  

(USC) dende fai anos acollendo alumnos en prácticas, así como con distintos 

Institutos de Formación Profesional e empresas privadas que realizan cursos de 

formación na rama socio-sanitaria. A formalización das prácticas non laborais 

faise mediante convenio  de colaboración. 

 

Durante o programa os alumnos/as de prácticas levan a cabo  a súa actividade  

nos Talleres de Estimulación Cognitiva de Santiago de Compostela  ou ben  no 

Centro de día de Alzheimer de Ribeira, dependendo do interese do Alumno/a. 

 

As actividades que realizan os alumnos/ as de prácticas son as seguintes, aínda 

que poden variar dependendo da titulación a que pertenzan:  

• Participación e apoio nos Servizos de Estimulación Terapéutica. 

• Actividades de Reminiscencia. 

• Elaboración de Programas e execución dos mesmo. 

• Valoracións cognitivas de funcionais dos usuarios/as. 

• Acompañamento no servizo de Transporte Adaptado. 

• Apoio nas tarefas de mantemento de hixiene persoal. 

• Tarefas administrativas 
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• Apoio en charlas de sensibilización 

• ETC. 

 

A continuación, detállanse as características dos alumnos/as que realizan 

prácticas en AGADEA: 

 
Fonte: Arquivo AGADEA 2017 

 

 

 
Fonte: Arquivo AGADEA 2017 

 

Poboación á que vai dirixido. 

Con respecto aos alumnos/as que recibimos de prácticas, está orientado a 

aquelas Titulacións, Cursos Formativos, Formacións Profesionais con formación 

na rama socio- sanitaria como por exemplo: Psicoloxía, Educación Social, 

Traballo Social...etc. 

 

Segundo Sexo

Homes

Mulleres

0
1
2
3
4
5
6

Según procedencia
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Por outro lado de este  programa benefícianse todos os usuarios do centro de 

Día de Alzheimer de Ribeira e dos Servizos de estimulación terapéutica de 

Santiago de Compostela e de A Estrada, xa que permite unha atención máis 

individualizada. 

 

Obxectivos 

• Proporcionar os estudantes a oportunidade, de aplicar os coñecementos 

adquiridos nas aulas a través da realización de prácticas. 

• Fomentar o desenrolo do sentido de responsabilidade social e ético no 

desempeño profesional do estudante durante este período.  

• Lograr que a experiencia lograda na súa práctica profesional estimule o 

desenrolo integral e profesional do estudante.  

• Proporcionar os usuarios unha maior atención individualizada durante as 

actividades que desenvolven. 

• Prestar apoio aos profesional de AGADEA . 

 

Profesionais implicados. 

Os profesionais implicados neste programa son, a Traballadora Social  como 

coordinadora do programa, ademais de como titora de alumnos/as da súa 

mesma titulación (Traballo Social).  

Por outra banda  a Psicóloga, Terapeuta Ocupacional  son as encargada da 

formación e titorización  dos alumnos/as durante o desenvolvemento das 

prácticas nos Servizos de Estimulación Terapéutica de Santiago. 

No Centro de Día de Ribeira serán os encargados da titorización eformación, a 

Educadora Social, Terapeuta Ocupacional , Fisioterapeuta e o Psicólogo 

(Director) 

 

Avaliación. 

Durante o ano 2018 houbo un total de 26 alumnos/as de prácticas ademais do 

alumnado correspondente o curso formación privado que realiza a propia 

asociación “Curso Superior de Atención especializada na enfermidade de 

alzheimer  e outras demencias neurodexenerativas. 
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VI.CENTRO DE DÍA DE ALZHÉIMER DE RIBEIRA. 

Dende o 26 de xullo do ano 2010 AGADEA (Asociación Galega para a Axuda 

dos Enfermos con Demencia tipo Alzhéimer) xestiona o Centro de Día de 

Alzhéimer e outras Demencias Neurodexenerativas de Ribeira (Rúa 

CardenalCisneros nº1, entrechán), cun total de 35 prazas, que foron 

adxudicadas a día 13 de abril de 2016, pola Secretaría Xeral Técnica da 

Consellería de Política Social, tras a renovación da concesión dos servizos de 

atención diúrna a AGADEA. O Centro ten un horario de 8:00 a 20:00, de luns a 

venres, a apertura do local é de 09:00 a 19:00 horas. 

O 12 de marzo do 2013 outorgouse a autorización Sanitaria de funcionamento, 

así como a acreditación de inscrición no Rexistro de Centros, Servizos e 

Establecementos Sanitarios co número C-15-002952 por parte da Consellería 

de Sanidade da Xunta de Galicia.  

Dita acreditación respalda por parte da administración pública a oferta 

asistencial realizada no Centro: 

• Fisioterapia. 

• Terapia Ocupacional. 

• Psicoloxía sanitaria. 

• Enfermaría. 

• Podoloxía. 

O 10 de maio do 2013 Applus certificou que o sistema de calidade desenvolto 

por AGADEA no Cento de Día de Alzheimer de Ribeira, é conforme cos 

requisitos da norma ISO 9001:2008 para a xestión integral do Centro de Día para 

o coidado e atención de persoas usuarias afectadas por Alzheimer e outras 

demencias neurodexenerativas. 
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Estas acreditacións consolidan e avalan a liña de traballo que AGADEA, a través 

do Centro de Día de Alzheimer e outras demencias neurodexenerativas de 

Ribeira, dirixe ás persoas con algún tipo de demencia neurodexenerativa e ás 

súas familias na comarca do Barbanza.  

Neste ano 2018 a tónica segue a ser a mesma e seguimos a manter os mesmos 

estándares de calidade así como os nosos esforzos para mellorar día tras día 

na nosa labor. 

A equipa do Centro de Día de Alzhéimer durante o ano 2018 estivo composta 

polos seguintes profesionais. 

Nº CATEGORÍA LABORAL 

1 DIRECCIÓN 

1 PSICÓLOGA 

1 TERAPEUTA OCUPACIONAL 
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1 FISIOTERAPEUTA 

1 EDUCADORA SOCIAL 

1 TRABALLADORA SOCIAL 

14 AUX. DE ENFERMERÍA 

 

Ademais dos profesionais descritos, o Centro de día conta, de forma 

externalizada, cunha enfermeira, unha podóloga e unha perruqueira. 

Dende unha perspectiva interdisciplinaria realizouse unha asistencia integral ás 

persoas que padecen estas demencias de acordo coas súas necesidades 

básicas, terapéuticas e psicosociais, contando coa participación activa dos seus 

familiares e promovendo o mantemento da autonomía persoal e a permanencia 

no seu contorno habitual buscando a mellora da calidade de vida da persoa que 

sofre a demencia e das persoas que conforman o seu entorno de coidados. 

Ademais AGADEA, como xestora do Centro, promoveu e potenciou actuacións 

na cidade de Ribeira e comarca do Barbanza, como son as labores de 

información e asesoramento, sensibilización ou formación, entre outras. 

Ámbito de intervención. 

O ámbito de intervención do Centro de Día céntrase no Concello de Ribeira e 

comarca do Barbanza.  

Durante o ano 2018 o Centro prestou servizo a un total de 35 usuarios.  

Mantívose un nivel de ocupación elevado, non obstante, o Centro de Día tivo 

vacantes ao longo de todo o ano, non só por causa dos períodos de tempo 

necesarios para a tramitación, tras a aparición dunha baixa, de novas altas e a 

posterior aceptación da praza e ingreso por parte dos/as novos/as usuarios/as, 

senón motivado pola non recepción de prazas por parte da Consellería, e o 

retraso actual na efectiva valoración de persoas interesadas no servizo. 
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Durante o ano 2018 producíronse 9 altas e 12 baixas. Os principais motivos de 

baixa foron: 

− Éxitus. 

− Cambio de recurso a Centro Residencial ou SAF. 

− Renuncia voluntaria por agravamento do estado de saúde. 

 

Fonte: Arquivo AGADEA 2018 

 

No ano 2018 a maioría dos usuarios e usuarias do C. D. A. de Ribeira 

procederon do Concello de Ribeira, seguidos dos concellos limítrofes como sono 

concello de A Pobra do Caramiñal e Porto do Son.. 

 

Aínda que un dos factores clave nun centro de día é o de proximidade, o que 

explica que os usuarios e usuarias sexan maioritariamente do Concello onde se 

ubica o Centro; debemos destacar a presenza de usuarios de diferentes 

Concellos da área do Barbanza, o que reforza o carácter comarcal do Centro de 

Día de Alzheimer de Ribeira. 

Baixas 2018

Cambio de recurso a CR ou SAF

Renuncia Voluntaria por
agravamento do estado de
saúde

Éxitus
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Se atendemos ao xénero dos usuarios e usuarias, durante o 2018 a maioría 

dos/as usuarios/as foron mulleres con un 80,95% da ocupación. Mentres que os 

homes representarían o 19,04% da ocupación. 

Fonte: Arquivo AGADEA 2018 

No que respecta ao grado de dependencia adxudicado polos órganos de 

valoración da Xunta de Galicia, a maioría presentou un grado III (50.00%), 

seguido por un grado II (45.00%), sendo os usuarios con menor presenza 

durante o 2018 os que posúen un grado I de dependencia (4.76%). 

 
Fonte: Arquivo AGADEA 2018 

 

Estes datos amosan un incremento do grado III e grado II en comparación coas 

anualidades anteriores.  

A liña de actuación mantida no 2018 buscou acadar os seguintes obxectivos, en 

consonancia cos anos anteriores: 

Distribución dos usuarios por xenero

Mulleres

Homes

Distribución das persoas usuarias por Grado de 
Dependencia

Grado 1

Grado 2

Grado 3
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Obxectivos xerais: 

७ Intervención na evolución da propia enfermidade (demencia), 

tratando de ralentizar, na medida do posible, o proceso 

normalizado de progresión da mesma e repercutir positivamente 

no incremento da calidade de vida. 

७ Prestar especial atención ao contexto familiar, ofrecendo apoio, 

asesoramento e formación ante a problemática e sobrecarga 

derivada dos coidados.   

Obxectivos específicos dirixidos aos usuarios/as do Centro de Día: 

७ Promover que a persoa con demencia manteña o maior tempo 

posible a súa autonomía persoal. 

७ Garantir o coidado persoal das persoas usuarias e o apoio preciso 

no desenvolvemento das actividades da vida diaria durante a súa 

estadía no Centro. 

७ Favorecer, promocionar e rehabilitar o mantemento físico, a través 

da actividade física e psicomotriz. 

७ Realizar actividades cognitivas e funcionais recomendadas e 

adaptadas a cada unha das fases da evolución da enfermidade. 

७ Motivar e guiar ao/á usuario/a para que se interese por facer 

determinadas actividades que mobilicen as súas capacidades 

cognitivas e funcionais. 

७ Motivar á persoa afectada pola enfermidade de Alzhéimer ou por 

calquera outro tipo de Demencia para que intente obter o máximo 

das súas capacidades e vocacións. 

७ Fomentar as relacións sociais dentro e fóra do centro. 
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७ Centrarse no proceso e na actividade en si mesma, 

independentemente do rendemento e dos resultados que se 

acaden. 

७ Previr e/ou tratar outros síntomas afectivos ou comportamentais 

que poden aparecer no desenvolvemento dunha demencia. 

 

Obxectivos específicos dirixidos ás persoas coidadoras: 

७ Contribuír á formación sobre a enfermidade de Alzheimer e outras 

demencias. 

७ Favorecer unha maior comprensión e entendemento das persoas 

ás que coidan. 

७ Reducir o nivel de sobrecarga derivada dos coidados. 

७ Asesoramento sobre recursos axustados ás necesidades 

detectadas e se é necesario, posterior derivación. 

७ Promover hábitos e comportamentos saudables que favorezan un 

maior autocoidado. 

 

Avaliación. 

A evolución do Centro durante o ano 2018 veu marcada polas altas e baixas de 

persoas usuarias do servizo. O Centro mantivo unha ocupación media 

aproximada do 85%. 
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V.1. PROGRAMA DE ACOLLIDA E ADAPTACIÓN 

 

Con esta intervención pretendemos favorecer o proceso de entrada tanto dos/as 

novos/as usuarios/as, como dos/as coidadores/as; tratando de facilitar os 

trámites burocráticos para os/as coidadores/as familiares no momento de 

ingreso; así como, favorecer o asesoramento e resolver todas as dúbidas que 

poidan xurdir sobre o funcionamento do Centro.  

A través deste programa, desenvólvese un proceso de atención individualizada 

no momento do ingreso dunha persoa no Centro coa finalidade de facilitar a súa 

comodidade e acollemento, tratando de evitar o rexeitamento, reducir os medos 

e minimizar o impacto do estrés, e desta forma, conseguir a plena integración e 

adaptación do/a usuario/a nas dinámicas e actividades do Centro de Día.  

Durante este proceso, que pode resultar duro para os/as coidadores/as, os/as 

profesionais do Centro están dispoñibles para calquera dúbida e interacción coa 

familia. 

Poboación á que vai dirixido. 

Todos/as os/as usuarios/as e familiares, coidadores/as do Centro de Día de 

Alzhéimer de Ribeira. 

Obxectivos. 

• Favorecer a entrada do/a novo/a usuario/a no novo recurso. 

• Promover a adaptación do/a novo/a usuario/a nas dinámicas e rutinas 

do Centro de Día de Alzhéimer. 

• Conseguir a plena integración do usuario no Centro, así como a 

implicación familiar para conseguir un bo estado anímico do usuario e 

tamén promover un contexto onde o usuario e a súa familia se sintan 

cómodos. 
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• Resolver cuestións e atender as necesidades e acompañar aos/ás 

coidadores/as e familiares durante o ingreso e proceso adaptativo 

dos/as  usuarios/as. 

• Promover a adaptación do novo usuario ás, instalacións, dinámicas 

rutinas do CDA Ribeira. 

Profesionais implicados. 

Todos/as os/as profesionais do Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira. Aínda 

que tanto o Director, Traballadora Social e o resto do equipo técnico do Centro, 

teñen unha especial relevancia durante a fase de ingreso e adaptación ás 

familias, debido a necesidade de avaliación individualizada de preingreso, 

asesoramento e apoio ás familias / coidadores/as.  

Procedemento. 

Realízase a través de entrevistas persoais co/a coidador/a e usuarios/as que 

nos permitirán adaptarnos á individualidade do/a usuario/a e do seu contexto 

sociofamiliar, para a través da avaliación, optimizar a posterior entrada do/a 

usuario/a no Centro; así como favorecer a resolución de dúbidas e 

preocupacións que poidan presentarse. Farase unha presentación do centro, 

das súas instalacións, do persoal, así como, un primeiro contacto co resto de 

usuarios/as do recurso. 

O ingreso realizase de forma gradual, estando atentos por parte do persoal do 

Centro ao afecto e comportamento do/a usuario/a ante a nova situación. 

Promóvese unha comunicación fluída coa familia, tendo en conta a información 

proporcionada por parte desta, co obxecto de favorecer unha estancia relaxada.  

Avaliación. 

A través de reunións do equipo interdisciplinaria realízase unha avaliación inicial 

(posteriormente a unha avaliación máis especializada por parte de cada 

técnico/a) na que se  valoran as áreas cognitiva, afectiva e comportamental, 
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sensorial, motriz o desenrolo nas actividades básicas da vida diaria e o estado 

físico; poñendo en común as diferentes perspectivas do persoal técnico. Esta 

reunión realízase durante a primeira semana completándose no primeiro mes 

de estancia do/a usuario/a no Centro.  

Na reunión inicial e mensual, entre outros aspectos (área cognitiva, funcional, 

social, física e afectiva – comportamental), valórase o grao de adaptación do/a 

usuario/a indicando o seu progreso. Tamén se determinan os obxectivos e plan 

de intervención individualizado dirixido a optimizar as áreas de intervención 

avaliadas.  

Seguidamente, realízase unha valoración aos 6 meses, e posteriormente os 

seguimentos anuais, salvo que se produzan cambios significativos no estado do 

usuario que requiran dunha nova avaliación e duns novos obxectivos de 

intervención.  

Durante o 2018 participaron neste programa 8 persoas. Este dato indica unha 

satisfacción plena da adaptación dos novos usuarios ás dinámicas do Centro.  

VI.2. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN E ELABORACIÓN DE 

PLANS DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA DE INTERVENCIÓN 

INTERDISCIPLINAR 

Este programa de intervención baséase no carácter interdisciplinario e de 

complementariedade entre as diferentes disciplinas implicadas no proceso de 

atención.  Débese ter en conta que o colectivo de persoas usuarias do servizo 

presenta unha alta prevalencia de situacións de dependencia, patoloxía 

neurolóxica e psiquiátrica, déficits sensoriais, etc.. o que supón unha 

problemática diversa e complexa que debe enforcarse desde unha visión 

poliédrica dos diferentes profesionais tanto na avaliación, como na intervención 

posterior. 
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Poboación á que vai dirixido. 

A todas as persoas usuarias do Centro de Día de Alzheimer de Ribeira. 

Obxectivos.  

• Coñecer a través da valoración integral realizada polo equipo 

interdisciplinario, as capacidades e necesidades físicas, psíquicas, 

sociais e funcionais das persoas usuarias do centro. 

• Planificar as actividades a desenvolver no marco do plan xeral de 

intervención. 

• Ofrecer os coidados e a atención personalizada que necesitan para 

desenvolverse na vida cotiá, a partir dun plan de atención 

individualizada (PAI), coa finalidade de acadar un axeitado nivel de 

satisfacción e benestar e, polo tanto, de calidade de vida. 

• Avaliar o seguimento dos/as usuarios/as e a súa participación nas 

actividades do centro. 

Profesionais implicados. 

Fisioterapeuta, Educadora Social, Psicóloga, Traballadora Social e Terapeuta 

Ocupacional coordinadas pola Directora do Centro. 

Procedemento. 

Previo o ingreso establécese unha avaliación que pretende aportar unha 

información individualizada dos/as novos/as usuarios/as (estado cognitivo, 

afectivo, funcional e físico) para favorecer unha intervención de tipo inicial, sobre 

todo de índole adaptativa ou o nivel do potencial aproveitamento do Centro de 

Día, xa que pode dar pé a asesorar aos coidadores sobre outros recursos máis 

adaptados ás necesidades das persoas usuarias. 
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Os diferentes profesionais realizan unha avaliación específica da súa área cos 

instrumentos, probas e escalas obxectivas de avaliación (afectiva e 

comportamental, funcional, cognitiva, física e social) seguindo cadanseu 

protocolo. Posteriormente, na reunión interdisciplinaria os diferentes 

profesionais poñen en común a súa avaliación establecendo un ditame técnico 

e os correspondentes obxectivos ante as necesidades detectadas, a partir das 

cales, se realiza un plan de  atención individualizado. Non obstante, nas 

avaliacións de seguimento, tamén se indican obxectivos máis pormenorizados e 

específicos co seu correspondente plan de actuación específico complementario 

aos acadados na reunión interdisciplinaria de inicio (semanal). 

A avaliación inicial realizase durante o primeiro mes de estancia da persoa 

usuaria. A partir da cal  se establece un seguimento, mínimo cada seis meses; 

aínda que pode establecerse unha avaliación anterior ante cambios ou 

circunstancias que recomenden o seu adianto. Grazas ao seguimento podemos 

determinar o grado de cumprimento dos obxectivos marcados, así como 

establecer novos obxectivos e plans de actuación individual. 

Avaliación. 

Considéranse fundamentais e útiles debido a riqueza que xera a posta en común 

das diferentes perspectivas dos compoñentes do equipo de traballo. Ademais 

propician un seguimento continuo sobre a problemática actual de cada 

usuario/a, podendo establecer liñas de actuación ante as necesidades 

detectadas. Este tipo de reunións propician a aparición de novas propostas de 

intervención e melloras de funcionamento interno do Centro. 

V.I.3 TERAPIAS COGNITIVAS, FUNCIONAIS E ACTIVIDADES CON 
MÚSICA.  

O papel da terapeuta ocupacional dentro do centro de día é o de intervir e/ou 

rehabilitar por medio de actividades (ocupación), empregándoas como método 

e medio de intervención para a mellora das capacidades e como ferramenta 

para a prevención de futuras limitacións. Á hora de intervir a terapeuta 
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ocupacional emprega unha visión holística da persoa, tendo en conta as súas 

habilidades cognitivas, motoras, perceptivas, sociais e o desempeño das 

actividades da vida diaria.  

As terapias cognitivas que se realizaron diariamente no centro ó longo do 2018 

constaban de dous programas:  

 Programa de Orientación á Realidade  

 Programa de Estimulación Cognitiva  

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Á REALIDADE 

O Programa de Orientación á Realidade engloba, neste caso, tres actividades:  

O Calendario 

 

O Xornal: Diariamente, leranse as noticias máis destacadas do día que 

aparezan no xornal co fin de que a persoa usuaria coñeza as noticias de 

actualidade que acontecen no mundo. Fomentarase a participación dos 

usuarios tras a lectura da noticia para que expoñan as súas opinións acerca da 

mesma.  
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Orientación temporal, espacial e persoal:orientada as 

persoas con un maior deterioro, poñelos en conexión coa 

realidade orientándoos no tempo, espazo e na súa 

identidade persoal. Empréganse recursos como ‘fichas de 

orientación persoal’ nas que se poden atopar os 

principais datos persoasi e familiares de cada unha das 

persoas, así como fotografías de familiares.  

TEMPORALIZACIÓN  

O Programa de Orientación á Realidade todos os días de 10:00-10:45 o grupo 

1, persoas con deterioro cognitivo lixeiro e de 10:00 a 10:30 no grupo 2, 

persoas con deterioro cognitivo moderado.  

AVALIACIÓN  

Realízase mediante técnicas observacionais, tendo en conta se as persoas 

usuarias se favoreceron das actividades propostas neste programa.  

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA  

As terapias cognitivas 

que se realizaron 

diariamente no centro 

ao longo do 2018 

constaban de tres 

programas:  

 Estimulación 

cognitiva individual: 

persegue a optimización 

do funcionamento das diferentes áreas cognitivas de cada unha das persoas 

usuarias, polo que se propoñen actividades adaptadas ás capacidades de 

cada quen. As persoas permanecen en grupo dentro da aula de estimulación, 



 

    Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer     91 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES                                               2018 

pero cada quen realiza a súa actividade de xeito individual. Dentro deste 

programa, ademais de fichas de estimulación cognitiva, un día á semana 

realízanse xogos de mesa, puzzles, etc. co fin dinamizar as sesións e 

favorecer as relacións entre as persoas usuarias. Esta ano contamos con 

diverso material novo de estimulación. 

Sopas de letras: aquelas persoas interesadas en realizar pasatempos, 

establécese de acordo con elas un día á semana para realizalas.  
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TEMPORALIZACIÓN  

Os diferentes programas de Estimulación Cognitiva leváronse a cabo no 

seguinte horario:  

 Estimulación Cognitiva Individual: diariamente de 11:35 a 12:35.  

 Estimulación Cognitiva Grupal: diariamente de 15:00-15:50.  

 Estimulación Cognitiva Básica: diariamente de 12-12:30 e de 16:00-16:40. 

AVALIACIÓN  

As capacidades cognitivas das persoas usuarias son avaliadas anualmente 

mediante probas estandarizadas. A finalidade destas avaliacións é comprobar 

se os usuarios/as presentan algún cambio nas súas capacidades cognitivas 

(se melloran, se manteñen ou empeoran).  
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Cando se considera preciso, os profesionais que executan as actividades 

(individual, grupal, básica) comunican as dificultades que xurdiron na 

aplicación das mesmas, coa finalidade de mellorar e/ou adaptar as técnicas 

empregadas. A continuación, móstrase a relación de persoas usuarias que 

empeoraron, mellorarou ou mantiveron as capacidades cognitivas en relación á 

última avaliación realizada. 

Terapias funcionais  

Co programa de Estimulación Funcional levado a cabo desde a Terapia 

Ocupacional, o que se pretende é manter, potenciar ou rehabilitar as 

capacidades e habilidades motoras do usuario/a que se atopen alteradas. 

Búscase potenciar e prolongar no tempo a independencia e autonomía das 

persoas en relación coas AVD, coa conseguinte ganancia en benestar e 

calidade de vida tanto para o propio usuario como para a súa familia.  

No programa de intervención en AVD Básicas, as actividades a traballar 

principalmente foron hixiene persoal (aseo de cara e mans, hixiene 

bucodental), vestido, comer (mantemento de posturas corporais adecuadas á 

hora das comidas, uso correcto dos cubertos), uso do WC e continencia 

(hábitos adecuados de uso do retrete, transferencias, seguimento de pautas de 

micción e deposicións axeitadas) e información acerca dos diferentes produtos 

de apoio que poidan facilitar o desempeño independente das actividades da 

vida diaria en xeral.  

TEMPORALIZACIÓN  

O horario no que se levou a cabo o Programa de Estimulación Funcional das 

AVD Básicas foi de 13:00-14:00, cando as persoas usuarias do centro soen 

desempeñar ditas actividades (arranxo persoal, uso do retrete, comer...).  

Nos casos en que a intervención estivo centrada noutra área ocupacional 

(vestido, mobilidade...) o horario adaptouse vendo cando era o momento máis 

idóneo para traballar, tanto para a persoa coma para a Terapeuta Ocupacional.  



 

    Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer     94 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES                                               2018 

AVALIACIÓN  

A observación diaria do desempeño das actividades da vida diaria básicas é 

fundamental para o Terapeuta Ocupacional, xa que desde xeito percíbese se a 

persoa mellora, empeora ou se mantén estable a nivel funcional. A 

comunicación ca familia e coidadores da persoa tamén é importante para 

determinar a evolución do usuario/a.  

Para a avaliación das AVDB o Terapeuta Ocupacional usará o Índice de 

Barthel, así coma a avaliación continua anual. Nesta avaliación determinarase 

si se acadaron os obxectivos, si se están logrando pero é preciso continuar ca 

intervención ou si é preciso modificar o plan de intervención proposto. Existen 

tamén rexistros diarios individualizados de cada usuario/a, das AVDB, nos que 

se anota o relevante do día.  

VI.4. PROGRAMA DE ACTIVIDADE FÍSICA E FISIOTERAPIA 

Obxectivos xerais 

✓    Mellorar  a  calidade   de vida     do  usuario/a,  fomentando  e 

preservando  o  máximo nivel de autonomía posible, promovendo a  

saúde e o benestar, así como unha mellor integración no medio. 

✓    Promover a actividade e estimular as capacidades físicas a través de 

introducir a práctica de actividade física regulada como recurso para 

axudar a lentificar o deterioro das capacidades físicas, locomotoras e 

cognitivas, ao tempo que mellorar a competencia cardiovascular e manter 

un bo nivel de condición física, mellorando o estado anímico e 

fomentando a socialización. 

 

✓    Manter un desempeño funcional adecuado da persoa, aumentar as 

medidas de seguridade no seu ambiente e aumentar a sensación de 

confianza no seu entorno, de modo que se potencie a súa autonomía.  
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✓    Canalizar as necesidades de apoio dos familiares o coidadores 

primarios relacionadas coa prevención de complicacións e co coidado 

oportuno de lesións xeradas pola evolución da enfermidade. 

✓    Adaptar a capacidade residual modificando o medio para facilitarlle as 

tarefas diarias. 

PROFESIONAIS  IMPLICADOS. 

O recurso humano imprescindíbel para levar a cabo esta terapia é o 

fisioterapeuta, que forma parte dunha equipa interdisciplinar e traballa en 

coordinación con él. Non obstante, os auxiliares colaboraron, apoiaron e 

substituiron ao técnico cando así o estipulou ou solicitou; sempre  baixo o 

seguemento e seguindo as instrucións e pautas establecidas pola mesma. 

 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN REALIZADOS. 

 

ACTIVIDADE DURACIÓN 

Programa de revitalización grupal         

(xerontoximnasia) 

30’ diarios (leves) 

Pedaleo máns/Paseos 60´diarios (moderados) 

Psicomotricidade grupal 45´diarios(leves) 20’(moderados) 

Actividade física individual/Paseo 

exterior 

20-30 un día á semana(segundo 

cronograma) 

Tratamento de fisioterapia 30´ un día á semana (segundo 

necesidades) 
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AVALIACIÓN DAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

➢ Xerontoximnasia 

 

 A avaliación é positiva. Cada día participan úns 15 usuarios aproximadamente. 

Manteñen en xeral un bo nivel de participación en todas as táboas referidas.  

Realízase modificacións puntuais de exercicios para adaptar mellor as 

capacidades dos usuarios.  

 

Pedaleo máns/paseos 

➢ Temporalización:Todos os días de 10.30 a 11.30 h pola mañán e de 15:00 

a 16:00 pola tarde. 

 

➢   Avaliación: Positiva.  En total úns 15 usuarios beneficianse desta 

actividade. Existe unha pauta para o persoal de atención directa na propia 

sala de moderados sobre a capacidade e colaboración do usuario para a 

realización desta actividade.  Dita pauta sufríu modificacións segundo 

entrada de novos usuarios, ou baixas ou cambios físicos nos usuarios. 

Obténse  maior  colaboración  de tódolos usuarios a pesar do deterioro 

cognitivo e una maior  mobilidade física  e cambios posturais a través dos 

paseos. Tamén  conséguese un mantemento da bipedestación para 

usuarios que non son capaces de camiñar  ou realizan unha marcha 

residual co que se preveñen  complicacións asociadas á inmobilidade. 
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Psicomotricidade grupal 

➢ Temporalización :Todolos días de 16:00 a 16:40 h en grupo leves. De 

15:30 a 16: 00 h en grupo moderados segundo colaboración dos usuarios. 

 

➢ Avaliación xeral:  Seguiremos o criterio de observación do nivel de 

satisfacción dos usuarios de análisis de rexistros. En leves existe un 

rexistro diario da actividade onde se especifica as persoas usuarias 

presentes na actividade, o nivel de implicación, o persoal que dirixe a 

actividade e as posibles incidencias/observacións que puideran xurdir 

durante a execución da mesma. Usánse códigos de participación para 

obter una información máis cualitativa. Estes rexistros permiten a 

fisioterapeuta recadar información básica para o establecemento do plan 

de intervención nas avaliacións de equipo técnico. 
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A avaliación é positiva no grupo leves. Participan cada día uns 15-18 usuarios 

con diferente grao de capacidade.  Obténse en xeral boa participación  

 

 A avaliación no grupo moderados tamén é positiva. Participan cada día uns 15 

usuarios con diferente grao de capacidade. Os talleres non sempre  pódense 

realizar debido as características dos usuarios (alteracións de conduta, 

deambulación errática,..l e substituése neses casos por paseos. Lógrase o 

obxectivo de favorecer a interrelación entre eles e evitar o inmovilismo.    

 

Actividade física individual / Paseo exterior 

➢ Definición actividade física individual: Consiste en crear un programa de 

exercicios individuais para promover o exercicio físico en persoas que 

debido a súa patoloxía non poderían realízalo de forma adoitada. Trátase 

principalmente dun circuíto con aparatos de mecanoterapia: roda de 

ombreiro, escaleira de dedos, mesa de traballo de mano, pedais, 

paralelas  y  rampa / escaleiras. 
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➢ Definición Paseo exterior : ademais dos beneficios que se obteñen 

polo paseo  súmanse  os beneficios que se obteñen o saír ao 

exterior. Trátase de acompañar aos usuarios en paseos pola rúa 

cando o tempo o permite. Esta actividade favorece a integración 

co seu entorno. 
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➢ Observacións: É realizada polo persoa xerocultor e supervisada 

pola fisioterapeuta. Pautase segundo cronograma semanal e 

rexistrase en carpeta identificada para tal. 

 

Avaliación:  Positiva. Existe un rexistro onde se especifica as 

actividades realizadas e o nivel de participación das persoas 

usuarias. Os paseos suelen ser acompañadas por dúas persoas 

por preferencias e capacidades similares. Beneficiase  

principalmente o grupo de moderados xa que teñen mais 

dificultades de mobilidade e orientación polo que lograse alcanzar 

o obxectivo xeral de mellorar  a calidade de vida e o benestar. Hai 

usuarios que é apenas a única actividade que son capaz de 

desenvolver. É unha actividade que lles encanta porque favorece 

o contacto co mundo exterior no ámbito do centro de día. 

 

CONCLUSIÓN. 

Uns dos obxectivos principais da fisioterapia  e a de manter e/ ou mellorar as 

capacidades físicas  para ralentizar o deterioro físico. Pódese constatar que se 

acadaron estes obxectivos xerais básicos de mantemento  a partir da revisión 

das valoracións de seguimento deste ano 2018 xa que a gran maioría de 

usuarios así evolucionaron.ao longo do ano. Por outra banda, en termos xerais, 

a fisioterapeuta apoia nas dúbidas de transferencias, mobilizacións o coidados 

sanitarios que teñen tanto o persoal de atención directa coma familias e apoia 

coma parte da equipa interdisciplinar en celebracións, saídas,.. cando é 

requirida.  

 Non obstante, o perfil das persoas do mesmo é cambiante, polo que serán 

precisas novas adaptacións e cambios co transcurso do tempo para mellorar a 

asistencia prestada. 
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VI.5 ACTIVIDADES LÚDICAS, SOCIALIZADORAS E MANIPULATIVAS 

 

Obxectivo xeral 

Potenciar as capacidades físicas e mentais deficitarias coa finalidade de favorecer as 

relacións sociais e mellorar a calidade de vida das persoas usuarias. 

O Programa de Actividades Lúdicas, Socializadoras e Manipulativas inclúe: Terapias 

Socializadoras (Laborterapia, Ludoterapia e  Arteterapia) e  Actividades Extraordinarias. 

 

Terapias Socializadoras 

Laborterapia 

Actividades: Carpetas clasificatorias (traballos 

individuais 2017), decoración inverno (copos), 

agasallos cumpreanos (cadro foto),  detalles San 

Valentín (corazóns de corcho), calceta, elaboración 

disfraz (labregos e sancosmeiros), mural Día da 

Muller,chaveiros polo Día do Pai, Óvos de pascua 

(papel maché), decoración primavera (guirnaldas 

flores), broches Día da Nai, marcapáxinas Letras 

Galegas, bolboretas de fieltro, lapiceiros 

decorados, abanicos creativos, tarros decorativos 

(xarróns), cadros outono (tubos papel hixiénico), 

letreiro outono (follas secas), guirnaldas outono, 

photocallHalloween e sombreiros de brux@, 

tarxetas nadal, decoración árbore de nadal (copos 

de neve con pinzas)… 

Temporalización:A laborterapia desenvólvese 2-3 veces á semana, en horario de tarde e 

cunha duración aproximada de 1 hora e 45 minutos(o número de sesións varía 

mensualmente en función da necesidade para preparar algunas festividades: Nadal, 

Entroido…) 
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Ludoterapia 

Definición:   Conxunto de xogos de mesa e de 

memoria, así como outras actividades manipulativas 

que buscan favorecer a dimensión relacional e de 

entretemento e  proporcionar estimulación física e 

mental ás persoas usuarias. 

Actividades: Bingo, dominó, xogo das parellas, 

tangram...   

Temporalización: As actividades de ludoterapia teñen 

lugar 3-4veces ao mes, desenvólvense  en horario 

de tarde cunha duración aproximada de 1 hora e 45 

minutos. 

 

Arteterapia 

Actividades: Calceta, coloreado de láminas, collage, 

técnica do puntillismo, proxección de películas...  

  

Temporalización: A arteterapia desenvólvese 2-3 veces á 

semana, en horario de tarde e cunha duración 

aproximada de 1 hora e 45 minutos. 

Avaliación Terapias Socializadoras: Mantense un rexistro 

diario das Terapias Socializadoras, onde se especifican as persoas usuarias 

presentes na actividade, o nivel de implicación, o persoal que dirixe a actividade e as 

posibles incidencias/observacións que puideran xurdir durante a execución da 

mesma. 

A observación participante xunto con estes rexistros permite á Educadora 

Social elaborar o seguimento individualizado de cada persoa usuaria, 
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información básica para as avaliacións levadas a cabo polo equipo técnico 

(establecemento do Plan de Intervención). 

As persoas usuarias continúan participando activamente nas Terapias 

Socializadoras do centro. No 2018 mantense o equilibrio entre as actividades 

de Laborterapia e Arteterapia en canto a disfrute. Cabe sinalar o apego do 

grupo cara a actividade de Cine, solicitando puntualmente a ampliación de 

sesión da mesma. En definitiva, boa resposta do grupo a nivel xeral, ante o 

conxunto de actividades que conforman as terapias socializadoras.  

 

Actividades Extraordinarias. 

Visita ao Centro de Interpretación dos Ecosistemas do Litoral de Galicia 

(xaneiro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Celebración Entroido (febreiro):  
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I Desfile de Entroido Intercentros da Comarca do Barbanza (febreiro. 

    

Visita Alumnos CEIP Heroínas de Sálvora de Aguiño (marzo  

     

Saída ó Instituto Félix Muriel – Rianxo (marzo 
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Visita Exposición Fotográfica no Concello de Ribeira (Manuel Paz García) e 

Saída Cafetería (abril). 

 

Actuación Coro de Cantareiras Aires da Barbanza-Amas de Casa Ribeira 

(abril) 

 

Visita Alumnos CEIP Palmeira (maio) 
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Saída Paseo-Cafetería (xullo) 

 

Saída Paseo- Cafetería Coroso (agosto) 

 

Asistencia ao 2º Aniversario C.D. Pobra do Caramiñal (setembro   
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8º Aniversario C. D Alzheimer Ribeira (outubro) 

      

Celebración do Magosto (novembro) 

 

Visita alumnos/as CEP Colexio Carreira (decembro). 
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Festa de Nadal (decembro) 

 

    

Saída Nadal (decembro)      

   

 

Chocolatada con Churros fin de ano (decembro) 
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Temporalización: As actividades extraordinarias non se desenvolven un día da 

semana específico  nin nun horario pechado. As saídas, visitas e encontros con outros 

grupos de idade soen realizarse en horario de mañá, concretamente a partir das 11, 

hora na que chega o último transporte ó centro, dando así a oportunidade de asistir a 

tódolas persoas usuarias do centro. Pola contra, as celebracións nas que convidamos 

a familiares ou compartimos festexos coas persoas usuarias da Unidade Terapéutica 

da mesma localidade tenden a levarse a cabo en horario de tarde, concretamente a 

partir das 16 horas fara facilitar a participación do maior número de persoas. Debemos 

ter en conta algunhas variables que inciden directamente na execución das 

actividades: horarios de apertura dos lugares visitados, a meteoroloxía... 

 

Avaliación Actividades Extraordinarias:  

As actividades desenvoltas quedan rexistradas nunha ficha de actividade que 

comprende os seguintes apartados: título, data, persoa responsable, recursos humáns, 

persoas usuarias participantes, descripción da actividade, obxectivos, temporalización, 

lugar onde se desenvolve a actividade, recursos materiais, avaliación e observacións. 

 

Con esta  ficha a Educadora Social extrae os datos necesarios para determinar si a 

actividade foi de interese para as persoas usuarias. Así mesmo  permite modificacións 

e melloras en futuras actividades. 

 

Pódese concluir que no 2018 as actividades extraordinarias foron valoradas moi 

positivamente por tódolos maiores participantes. Continúa no tempo a existencia dun 

grupo bastante sólido de 6-7 persoas usuarias que fan un aproveitamento óptimo 

destas actividades.  Tamén cómpre sinalar que nas saídas nas que se emprega 

furgoneta é obriga limitar o número de participantes a 7 posto que é o número de plazas 

dispoñibles. Destacan as saídas ás cafeterías nas que os maiores amosan moita 

satisfacción, se ben as actividades estrela seguen a ser os encontros con nenos e 

nenas resultando moi gratificantes para eles.   
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VI.6 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COAS FAMILIAS 

Desde o Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira preténdese reducir a 

problemática e propiciar que a familia poida seguir exercendo os coidados sobre 

a persoa dependente ao seu cargo, manténdose no seu ambiente familiar e 

social pero contribuíndo ao descanso do/a coidador/a e á mellora dos coidados 

a través dos distintos programas que se levan a cabo, prestándolle o apoio 

emocional que necesita e facilitándolle o seu propio autocoidado como coidador 

para que este repercuta no binomio coidado – coidador, minimizando os custes 

directos e indirectos da enfermidade. Xa que un aumento da calidade de vida 

do/a coidador/a, repercutirá positivamente na calidade dos coidados e, por tanto, 

na mellora da calidade de vida das persoas dependentes con demencia. 

Obxectivos 

Obxectivos xerais: 

- Mellorar a calidade de vida dos/as coidadores/as. 

- Ofrecer apoio ao coidador ou familiar cubrindo ás posibles 

necesidades que xurdan. 

- Favorecer o autocoidado do coidador. 

Obxectivos específicos: 

- Perseguir o cambio de pautas de actuación ou emocionais 

desadaptativas. 

- Propiciar un maior entendemento da enfermidade e dos recursos 

existentes a través da formación e o asesoramento 

- Acompañar e motivar ás familias no proceso do coidado dos seus 

familiares. 
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Profesionais implicados 

Terá especial importancia neste ámbito o Director e a Traballadora Social do 

Centro; non obstante os diferentes compoñentes do equipo interdisciplinario, 

orientan, asesoran e forman na súa área de competencia e especialidade. 

Programas 

Apoio e asesoramento. 

Buscamos a través desta actividade proporcionar ás familias información básica, 

solucionar dúbidas e facilitar pautas individualizadas sobre os aspectos 

relacionados co coidado ou coa interacción e comunicación ás persoas ás que 

coidan. 

Este programa pretende a actuación en base a diferentes liñas de traballo: 

- Orientar e tratar de solucionar dúbidas sobre os recursos sociais, 

legais e sanitarios máis adaptados ás necesidades detectadas. 

- Informar sobre a problemática que poida resultar do coidado dunha 

forma individualizada. 

- Asesoramento específico e derivación aos diferentes profesionais 

do Centro, ou profesionais externos (Servizos sociais, profesionais 

sanitarios,...), que aportarán pautas sobre ás cuestións 

formuladas. 

Procedemento. A través da entrevista persoal presencial ou vía telefónica, onde 

se aporta información oral e escrita, podendo complementar dita información con 

material complementario (manuais, folletos...). 

Temporalización. Depende da dispoñibilidade dos diferentes profesionais; así 

como, das demandas das familias. Non obstante, ante a detección de ditas 

demandas, procurouse a comunicación coas familias no menor tempo posible. 
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Escola de familias 

Este ano 2018 o campo de intervención da “Escola de Familias” é o psicolóxico, 

posto que gran parte das persoas encargadas do coidado de persoas con 

alzheimer e outras patoloxías, descoñecen aspectos básicos da comunicación a 

medida que avanza esta patoloxía, así como, a sintomatoloxía condutual que 

pode levar asociada a mesma a medida que evoluciona a enfermidade. 

Denominación: “COMUNICACIÓN E TRASTORNOS DE CONDUTA NA 

PERSOA CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER” 

Contidos:  

- Charla 1: A Comunicación con enfermos de alzheimer e outras 

demencias. 

- Charla 2:  A evolución da linguaxe e a comunicación segundo o 

estadio da enfermidade. 

- Charla 3: Estratexias para mellorar a comunicación. 

- Charla 4: Planificación do tempo. 

- Charla 5: O aoutocoidado no coidador.  

- Charla 6: Autoestima e autoaceptación no coidador. 

Destinatarios: 

Para coidadores non profesionais e familiares dos enfermos de Alzheimer 

e outras demencias; así como á poboación en xeral interesada neste tema 

ou con persoas dependentes ao seu cargo 

Temporalización: 

Mensualmente, dende abril do 2018 ata decembro deste mesmo ano, e tiveron  

lugar no Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira. Cada unha terá unha duración 

aproximada dunha hora. En horario de 11:30 a 12:30 horas. 
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VI.7 XESTIÓN DA MEDICACIÓN 

Debido á dependencia que pode xerar unha demencia, moitos dos/as 

usuarios/as do Centro de Día non teñen a capacidade de control da medicación, 

en moitos casos complexa, o que require que dende o Centro de Día se realice 

un control da administración da medicación que se consume durante a súa 

estancias. 

Obxectivos 

- Controlar a carga e administración dos fármacos 

que toman no Centro de Día. 

- Supervisar o correcto consumo do fármaco. 

- Promocionar un estilo de vida saudable para 

os/as usuarios/as e coidadores. 

Profesionais implicados 

Unha D.U.E. supervisa o proceso de xestión da medicación, sendo o persoal 

xerocultor as responsables da preparación e administración da medicación 

dos/as usuarios/as en base a unha pauta médica previa. 

Procedemento 

A medicación é proporcionada ó Centro de Día semanalmente por parte dos 

coidadores dos/as usuarios/as do Centro de Día, a través de pastilleiros 

individuais, divididos en tomas diarias (almorzo, comida, merenda, outros), para 

así ser administrada, previa revisión, baseada nas follas de medicación e 

informes médicos actualizados, polas persoas responsables (D. U. E. e 

xerocultoras), quedando todos os fármacos almacenados, baixo chave, na 

enfermaría do Centro de Día durante a estancia do usuario/a para ser devolta 
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ós seus coidadores, si se precisa. A carga da medicación e a súa administración 

faise en base á pautas médicas. 

VI.8. ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN  

Desde o Centro apórtase unha alimentación variada, equilibrada e adaptada ás 

necesidades de saúde dos usuarios/as durante a súa estancia a través de 

diferentes tipos de menús. 

Poboación á que vai dirixido 

A todos/as os/as usuarios/as do Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira. 

Durante o 2018, os usuarios e usuarias que teñen prescrito algún tipo de dieta, 

supón o 56,25%  (Sen Sal, apta para persoas diabéticas, hipocalóricas, etc.) ou 

cambio na textura normal que facilite a deglución (triturado). Este dato destaca 

que a maioría das persoas usuarias requiren, debido á presenza de problemas 

de saúde (hipertensión, diabetes, problemas vasculares, etc), de dietas 

específicas e axeitadas ás características patolóxicas destes. 

Obxectivos 

• Detectar - corrixir hábitos dietéticos non apropiados para a saúde.  

• Promover unha dieta equilibrada e variada. 

• Fomentar unha axeitada inxestión de líquidos.  

• Informar e educar aos usuarios/as e familias sobre as pautas dunha 

adecuada alimentación e nutrición.  

Profesionais implicados 

Os menús están supervisados por unha diplomada en dietética e nutrición. 
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A terapeuta ocupacional, tras unha avaliación previa, fomenta a autonomía, a 

través da adopción de medidas adaptativas, para favorecer a autonomía dos/as 

usuarios/as e satisfacer as necesidades detectadas. 

As xerocultoras, en base ás pautas médicas e necesidades dietéticas de cada 

usuario, administran a dieta correspondente; así como a execución, se é preciso, 

das pautas indicadas pola terapeuta ocupacional.  

O resto do equipo interdisciplinario intervén para favorecer a sociabilización nun 

contexto tranquilo e axeitado para a inxestión. Durante o ano 2018 o servizo de 

Catering do Centro de Día foi realizado por Chicolino S.L. 

VI.9. SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO 

A pesar de que se pode considerar o Centro de Día de Alzhéimer como un centro 

urbano, o que favorece a proximidade e o traslado sen o uso do vehículo 

dalgúns/has usuarios/as e familias que viven no contorno da cidade de Ribeira; 

a maior parte dos/as usuarios/as  require do servizo de transporte adaptado do 

Centro. 

O C.D.A. de Ribeira mantivo durante o 2018 dúas furgonetas adaptadas para 

poder dar cobertura ás necesidades dos usuarios e usuarias que o solicitasen. 

Durante este ano usaron o servizo o 66,6% dos/as usuarios/as, 

incrementándose o nivel de ocupación, lixeiramente, respecto do ano anterior.  

Unha parte deste transporte realízase a través da subcontratación do servizo á 

Cruz Vermella de Noia. 

 

 



 

    Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer     116 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES                                               2018 

Poboación á que vai dirixido 

Usuarios/as do Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira que soliciten o servizo. 

Obxectivos 

७ Facilitar a mobilidade dos/as usuarios/as do domicilio ao Centro 

e á inversa. 

७ Favorecer un transporte adaptado ás persoas con mobilidade 

reducida ou limitada. 

७ Compatibilizar o uso do Centro por parte dos/as usuarios/as, coa 

vida diaria dos seus coidadores. 

Profesionais implicados 

Son as xerocultoras as que realizan o transporte dos/as usuarios/as. Ademais 

da condutora, viaxa no transporte unha acompañante (xerocultora) que facilita o 

acceso e a baixada dos/as usuarios/as ó transporte nas paradas da ruta. 

Procedemento 

O Centro ofrece un transporte á mañá, ó mediodía e á tarde en función do tipo 

de estancia do/as usuario/a no Centro e das necesidades dos seus 

coidadores/as. As rutas que se elaboraron no 2017, trataron de ser eficientes e 

estables, acurtando, na medida do posible, o percorrido do domicilio do/a 

usuario/a ao Centro e viceversa, co obxecto de evitar un tempo innecesario por 

parte do/a usuario/a no transporte. 
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VI.10. SERVIZO DE PODOLOXÍA 

No 2018, AGADEA mantivo o servizo de podoloxía, iniciado no 

2012 co obxecto de cubrir as necesidades que os/as 

usuarios/as do Centro de Día puidesen ter nos seus pés e 

que estas intervencións puidesen xerar un maior confort no 

usuario en xeral; así como,  favorecer unha maior 

comodidade nos coidadores ao realizar este tipo de atención 

mentres as persoas usuarias se atopan no Centro.  

Poboación á que vai dirixido 

Usuarios/as do Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira que soliciten o servizo. 

Durante o ano 2018 beneficiáronse deste servizo un total de 24 persoas 

usuarias. Cunha media de 10 persoas usuarias por servizo e mes. 

Profesionais implicados 

O servizo é realizado por unha persoa diplomada en Podoloxía. 

Procedemento 

O servizo de Podoloxía realízase unha vez ó mes, con unha duración, 

dependente da demanda existente por parte dos/as usuarios/as.  

VI.11. SERVIZO DE PERRUQUERIA 

No 2018, AGADEA ofertou un servizo de perruquería para cubrir as necesidades 

estéticas dos/as usuarios/as do Centro de Día e favorecer unha maior 

comodidade nos coidadores ao realizar este tipo de atención mentres as persoas 

usuarias se atopan no Centro.  
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Poboación á que vai dirixido 

Usuarios/as do Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira que soliciten o servizo. 

Durante o ano 2018 beneficiáronse deste servizo un total de 24 persoas 

usuarias. Cunha media de 11 – 12 persoas por mes. 
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VI. AXUDAS OBTIDAS POR ENTIDADES E OUTROS 

ORGANISMOS DURANTE O 2018 E COLABORADORES 
 
Durante o ano 2018 AGADEA recibiu diferentes axudas de diferentes 

organismos tanto a nivel estatal, autonómico como municipal. Tamén recibiu 

apoio por parte doutras entidades. A continuación facemos un resumo no 

seguinte cadro: 

 
Ministerio de Sanidade 
 Apoio e formación 

 
Ministerio de Sanidade Centro de día 

 
Concello de Vedra Envellecemento Activo 

 
Consellería de Economía, 
Emprego e Industria 

Programas de cooperación - Garantía 
xuvenil 

 
Deputación da Coruña 

FOIE: Equipamente centro de día 
Santiago de C. 

 
Deputación da Coruña 

FOAXE:  Mentemento centro de día 
Ribeira 

 
Fundación Amigo (Ginebra) Doazón entidade 

 
Concello de A Estrada 

Servizo de estimulación terapéutica A 
Estrada  

 
Concello de Santiago de C. Envellecemento Activo 

 
Consellería de Economía, 
Emprego e Industria 
 

Programas de cooperación - Garantía 
xuvenil 
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COLABORADORES nas actividades de AGADEA durante 2018: 
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VII. DIRECCIÓNS E CONTACTOS 
 
SEDE  de Agadea Alzhéimer 
Rúa de Salgueiriños de Abaixo, 15. 15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
T.:  981 59 57 38 / M.: 647 589 725                       
agadea@agadea.org 
  
Servizo de Estimulación Terapéutica do Ensanche 
Rúa Diego de Muros, 11. 15701 Santiago de Compostela (A Coruña) 
T. 647 507 053 
ensancheagadea@gmail.com 
 
Servizo de Estimulación Terapéutica Salgueiriños 
Rúa Manuel María, 6. Casa das Asociacións. (CABES) 1º planta. 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
T. 637 769 209 
salgueirinos@agadea@gmail.com 
                                                          …. 
Centro de Día Alzhéimer de Ribeira     
Rúa CardenalCisneros, 1 (entreplanta) 
15960 Ribeira (A Coruña) 
T. 981 87 29 13   /  672 705 053 
cdiaribeira@xuntal.gal 
 
Servizo de Estimulación Terapéutica de Ribeira 
Avenida Malecón, 22 
15960 Ribeira (A Coruña) 
T. 981 87 29 13 
       
Centro de Día de Alzhéimer A Estrada 
Edificio do Novo Mercado. Planta Primeira 
36680 A Estrada (Pontevedra) 
cdiaaestrada@agadea.org 
 
Centro Terapéutico de A Estrada 
Edificio do Novo Mercado. Planta Primeira                           
36680 A Estrada (Pontevedra) 
T. 651 981 863 
 
Centro Terapéutico de Vedra 
Centro Sociocultural. Av. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, 41 O Burgo 
15885 Vedra (A Coruña) 
T. 693 937 825 
 
Servizo de Estimulación Terapéutica de Teo 
Casa Común de Cacheiras 
 

mailto:agadea@agadea.org
mailto:ensancheagadea@gmail.com
http://gmail.com/
mailto:cdiaribeira@xuntal.gal
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 RECORTES DE PRENSA 
 

 

 

 

 

  
  
  



 

    Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer     123 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES                                               2018 

  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Agadea Alzhéimer  
 

www.agadea.org 
 

 
 

Santiago de Compostela 
 

Marzo 2019 

http://www.agadea.org/

