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Introducció

Us presentem una actualització de la memòria d’accions -en la seva tercera edició- realitzades des
de la Fundació Àuria per afrontar el COVID-19, corresponent al període del 28 al 3 d’abril. Us
compartim, per tant, com a òrgan de govern de l’entitat, la informació sobre les accions dutes a
terme durant aquests set últims dies. Una informació que, com en les dues anteriors ocasions,
tornarem a enviar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a la plataforma sectorial de
la discapacitat intel·lectual, DINCAT.
Reiterem que les situacions i respostes que es descriuen en aquest tercer document s’exposen,
en un marc molt dinàmic i complex, i estan sent motiu d’una innovació continua i d’un gran suport
mutu a nivell de professionals i d’altres persones del patronat o externes de la fundació.
Entre alguns dels avenços assolits, amb un bri d’esperança i canvi de tendència, us destaquem
els següents:
S’han començat a passar tests i si la prova COVID-19 surt negativa algunes persones en situació
d’aïllament podran retornar amb la família o a les llars. Fa una setmana que cap persona més ha
presentat simptomatologia, una notícia que ens encoratja.
Així mateix s’ha iniciat una campanya de comunicació per posar en valor la tasca dels
professionals i l’excel·lent actitud i disposició de totes les persones que són part de la fundació.
Per últim s’aporta el resum de les activitats funcionals i educatives mes destacades que han
realitzat les nostres persones durant tot aquest període de confinament.
Malauradament durant aquesta darrera setmana ens han deixat tres persones estimades amb les
que havíem compartit moltes vivències.

Us agrairem novament qualsevol proposta, suport o suggeriment que ens permeti millorar la
nostra resposta a les persones i a les famílies, així com als professionals de la Fundació Àuria
que, en aquests moments difícils, estan en plena dedicació i cura.
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Comissió operativa
Com la setmana passada, aquesta comissió treballa diàriament seguint les pautes següents:
- Es procura fer missatges de WhatsApp compartit durant la franja horària de 9h del matí a
20h del vespre. Excepte si es tracta d’una urgència.
- Es fan reunions on-line diàriament. Al mati una sessió de 40 minuts a una hora per
organitzar les tasques del dia. I una a la tarda per informar de les accions realitzades.
- Diàriament es recullen les actuacions i propostes, així com s’ajusten les funcions, per
adaptar-les a una realitat canviant.

Dissabte 28 de març


Mesures organitzatives:




Mesures d’atenció sanitària:





En el decurs del dia també es produeix un empitjorament d’una altra persona que
s’està atenen a l’espai de confinament de la Fundació.
Ens donen els resultats de les Proves de dues persones més, surten positives de
COVID-19 .

Mesures suport emocional i psicològic:




Amb la finalitat de donar resposta a les diverses qüestions que es produeixen entre
els professionals de la Fundació es realitza un document- Preguntes Freqüents
(ANNEX 1- Suport Professionals)- a fi de contestar de forma coherent i ordenada,
d’acord amb les indicacions de l’equip mèdic de Primària i l’equip d’infermeria de la
pròpia Fundació.

S’inicia la revisió i millora dels protocols d’ Acompanyament al final de la vida i d’
acompanyament en el dol.

Accions de comunicació:



S’envia un comunicat oficial d’Àuria informant de la defunció del nostre company i
amic oferint el suport psicològic de l’equip de professionals d’Àuria.
S’informa de les defuncions que hem tingut a la Sra. Goya Galera, Responsable
de la Secció i Seguiment de la comarca de Barcelona del Departament d’Afers
Socials i Famílies, aquesta mostra el seu condol i exposa que no cal pensar en els
tràmits en aquests moments. La pròpia Sra. Galera pren nota i agraeix la tasca
encomiable que mai podran pagar, segons les seves pròpies paraules.
Igualment aquesta informació es detalla al report diari enviat al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
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Diumenge 29 de març


Mesures d’atenció sanitària
 Durant la tarda de diumenge es produeix una urgència, degut a una persona
usuària que es descompensa, l’ infermera de la Fundació es posa en contacte amb el
CAP, i la doctora de guàrdia truca directament al SEM . Finalment l’equip mèdic
decideix mantenir-la a l’espai de la Fundació, li prescriuen medicació. Es truca a la
família per informar de la situació.



Suport emocional i psicològic:
 L’equip de Nards- professionals i persones usuàries- realitza un ritual
d’acomiadament molt emotiu al jardí.



Accions de comunicació:
 S’envia informació a l’equip de professionals de referència davant la preocupació
per l’agreujament d’una persona a l’espai de confinament CONFIFAP. Prèviament es
realitza una trucada familiar.

Dilluns 30 de març


Mesures organitzatives:











Tenint en compte com a primer criteri la formació sanitària, es realitza una anàlisi
del les nostres plantilles professionals i es fa una valoració de perfils per iniciar
noves contractacions o reubicar professionals de l’actual plantilla.
Es produeixen dues noves baixes professionals per malaltia que cal substituir.
Amb la finalitat de fer visible tota la tasca que estan realitzant els equips tècnics
d’atenció diürna i els professionals d’atenció directa que estan en actiu, es realitza
un recull de les activitats individuals i grupals acompanyades d’imatges i vídeos per
annexar a la present memòria.
Davant la possibilitat de poder realitzar proves diagnòstiques als professionals, des
de RRHH i gerència s’ analitzen els diferents indicadors: absentisme, baixes, i la
correlació que pugui tenir davant el COVID-19. Una perspectiva que ajudarà en
l’anàlisi i optimització dels recursos.
Es planifica el conjunt de suports d’atenció directa a les llars, pel període de
Setmana Santa. Es mantenen els torns de 12h fins el diumenge 12 d’abril. A partir
de dilluns de Pasqua i dimarts del Sant Crist, es tornaran a reincorporar els
professionals d’atenció diürna en els suport a les llars. El criteri que s’aplica es
respectar les vacances pactades per calendari i activar aquells professionals que
hagin acumulat hores negatives pel tancament de serveis.
Davant la situació de confinament de la Conca, i la impossibilitat de realitzar les
gestions bancàries presencials necessàries per actualitzar els recents
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nomenaments de Patronat de 17 de febrer, es realitza una reunió virtual de
Patronat, per prorrogar els poders del responsable financer de la cooperativa i no
crear cap buit en l’operativa bancària. S’envia un certificat al Patronat amb la presa
de l’acord realitzat.


Mesures d’atenció sanitària:















L’equip mèdic del CAP imparteix una formació especialitzada sobre la correcta
col·locació dels EPIS i sobre el COVID-19. Aquesta formació la realitzen de manera
presencial 4 professionals d’atenció directa que actuen en els espais de
confinament. Per la resta dels equips i professionals se’n fa un vídeo divulgatiu.
Es realitzen 6 proves diagnòstiques per la detecció de COVID-19 a professionals
amb baixa, segons els criteris del CAP que ens fa el seguiment. Aquestes proves
es fan a les instal·lacions de la Fundació. Es valora que en les pròximes es prioritzi
personal d’atenció directa que treballen en espai de confinament i a professionals
de baixa que puguin reincorporar-se.
La Sònia, la nostra infermera, informa que des de divendres 26 de març no s’han
produït més casos de persones amb simptomatologia. Totes les valoracions
apunten a que les mesures de protecció i els espais d’aïllament estan sent efectius.
Es dóna l’alta a dues persones que ja han complert amb 16 dies d’aïllament sense
símptomes al CONFIFAP, i que retornen a la seva llar-residència al carrer Galícia,
tot i que encara es mantindran a la seva habitació durant una setmana més amb
mesures preventives de mascareta i higiene de mans.
Tenim 4 persones més, asimptomàtiques, que estem pendents que Salut els pugui
realitzar la prova per donar-los l’alta. Així mateix tenim 4 famílies que han fet la
petició expressa que si surten negatives volen emportar-se les a casa.
Es realitza el seguiment de l’estat de salut de totes les persones confinades, hi ha
dues persones que preocupen especialment. Una d’elles en estat crític.
Davant les pors i neguits d’alguns professionals, es repeteix que la mesura més
important es la de prendre’s la temperatura dos cops al dia, utilitzar de manera
adequada els EPIS i seguir les mesures preventives que marquen els protocols de
la Fundació. En el cas de simptomatologia s’ha de trucar al 061.

Mesures higièniques:





Es confirma l’arribada del material de protecció del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies. Es centralitza en l’espai de menjadors de monitors que queda
tancat amb clau . Es realitza un control de l’estoc i es distribueix a tots els equips de
professionals que ho requereixen diàriament.
Es rep informació de La Malla, amb nous materials de protecció dissenyats a
Igualada. Es valorarà i si es creu que pot ser d’utilitat.
Es rep una trucada de la Sra. Carme Vilarnau del Consell Comarcal, oferint suport
per la dotació d’equips de protecció. La responsable de qualitat li trasllada la
necessitat urgent, 50 mascaretes de FFPP2, doncs les que han arribat del
Departament de TASF no tenim manera de comprovar si són les adequades, doncs

les instruccions estan amb xinès.
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Suport emocional i psicològic:


L’equip de psicòlegs envia el report de les persones en seguiment, tant de les
persones usuàries, com dels professionals i les famílies.

Accions comunicatives:





El cap de la Policia Local, el Sr. Jordi Dalmases, es posa en contacte amb la
direcció de la Fundació per oferir un homenatge a les instal·lacions de la Fundació.
S’agraeix la iniciativa i a través de les xarxes socials es fa un post d’agraïment
públic a tots els agents implicats: patrulles forestals, bombers, Creu Roja, SEM,
Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policies local dels Ajuntaments de la Conca.
Es rep la trucada de seguiment del Departament de TASF
S’envia una circular informativa, segons la nova publicació del Ministeri de Sanitat
respecte a aquells professionals de risc i del protocol a seguir, coordinat amb el
Servei de Prevenció aliè SEPRA.

Dimarts 31 de març


Mesures d’ atenció sanitària:








A la matinada la infermera i la gerència s’han de desplaçar a les instal·lacions de la
Fundació, davant la situació molt greu d’una de les nostres persones.
Malauradament mor, acompanyat dels equips professionals. S’activen els protocols
i circuits per fer front novament a una pèrdua. Es reconeix la bona tasca dels dos
professionals de nit, que amb serenitat han fet l’acompanyament.
A primera hora de la tarda empitjora un usuari que havia presentat pics de febre
però que el seu estat, segons els seguiments mèdics i d’infermeria, no presentava
cap alerta al llarg dels dies. Malauradament mor. S’activen els protocols de
defunció i d’acompanyament en el dol.
Es rep la notícia de l’empitjorament d’una senyora gran del Centre de dia de Calaf.
L’ infermera del centre de Dia, l’Elna, es trasllada per fer el seguiment i donar
pautes de protecció adequades, per la resta de la família. Els acompanya durant
tot el procés de cures pal·liatives.

Mesures higièniques:
 S’actualitzen els protocols de mesures de prevenció i protecció i la utilització
d’EPIS, remarcant que aquests son d’ús obligatori i que en cas de no utilitzar-los es
pot aplicar règim sancionador, per ser considerada una falta greu, d’acord amb el
Reglament de Règim Intern.

-

Mesures de prevenció per a l’atenció de persones amb símptomes als espais d’aïllament
(Annex 1- Mesures higièniques)
Mesures de prevenció generals a les llars o al servei residencial (ANNEX 2- Mesures
higièniques)
Mesures de prevenció a l’activitat de bugaderia (ANNEX 3- Mesures higièniques
EPIS Espais de confinament (ANNEX 4- Mesures higièniques)
EPIS Llars-residència (ANNEX 5- Mesures higièniques)
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Mesures de suport emocional i psicològic:


Davant les dues defuncions es comuniquen les notícies als companys i
professionals, oferint suport i atenció en l’acompanyament en el dol. S’intensifica el
suport psicològic.
 S’acorda treballar de cara a la setmana vinent annexos pel protocol
d’Acompanyament al final de la vida de nous materials adaptats de suport:
- El final de la vida amb pictogrames
- El final de la vida en lectura fàcil
- El contacte basal al final de la vida
Accions comunicatives:




Es tramet dos comunicats institucionals de les dues defuncions.
S’envien missatges a tots els equips sobre la importància de la utilització dels
equips de protecció, de caràcter obligatori i dels protocols actualitzats.
Es rep la trucada de Sr.Enric Morist, Creu Roja, per oferir material de protecció,
mascaretes que garanteixin la seguretat (FFPP2)

Dimecres 1 d’abril


Mesures organitzatives:





Es realitza una comanda de roba laboral amb les demandes recollides per l’equip
del SAD.
Es realitza un repàs de com procedir les facturacions que s’han de realitzar
relatives als Centres de dia de Calaf i Masquefa. Es farà analitzant les dues
quinzenes per separat, abans i durant el confinament.

Mesures d’atenció sanitària:
 Es reben dues comunicacions, una del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i la segona de Dincat, on s’especifiquen dos sistemes diferents per realitzar
la comanda de material. S’opta per la primera opció, donant continuïtat a la petició de
comandes establerta fins ara.
 L’Alcalde d’Igualada, Marc Castells, truca a la gerència de la Fundació confirmant
que disposa de 25 test ràpids de COVID-19 provinents de la Diputació de Barcelona.
Abans de realitzar cap prova es decideix esperar els criteris que marqui Salut.
 Es realitza un seguiment exhaustiu per part de l’equip d’atenció sanitària del CAP i
la nostra infermera, cas per cas, de totes les persones en aïllament i
simptomatologia.
 De les proves realitzades la setmana passada es confirmen dos nous casos
positius. Avui se’n fan a 8 persones usuàries.
 Des del CAP s’intensifica la realització de proves tant a persones usuàries com a
professionals. Demà es preveuen 6 professionals i 4 persones més.
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 Per assegurar l’estricta confidencialitat pel què fa als resultats de les proves
COVID-19 , la comunicació dels usuaris es realitza únicament via la treballadora
social de referència. En el cas de professionals ho realitza el propi CAP.
 S’inicia la recollida d’indicadors per reportar al Patronat.


Mesures higièniques :




Creu Roja facilita 30 mascaretes. La responsable de qualitat confirma, segons el
registre d’estoc i les peticions realitzades, que el material de protecció arribarà per a
dues setmanes.

Suport a famílies:
 Es continua amb una comunicació constant a nivell de les famílies en tots els
casos, especialment el d’aquelles persones que tenen una situació de salut més
complexa i també amb les que presenten problemes conductuals .
 Es recull la inquietud i demanda d’algunes famílies que manifesten voler emportarse el seu familiar i/o si fos el cas poder-lo acompanyar en la nostra llar. De moment
s’actua segons les indicacions de l’equip d’ atenció sanitària de referència, que per
prevenció i protecció indiquen no traslladar a domicilis persones simptomàtiques, i
tampoc deixar que famílies puguin realitzar acompanyament als espais en
confinament i aïllament. Tanmateix s’acorda tornar a revisar aquestes pautes,
doncs ens consta que hi ha hospitals, que en el cas de persones amb discapacitat
intel·lectual permeten l’acompanyament d’un familiar que també queda confinat.
 Amb la finalitat d’acompanyar a totes les nostres famílies que han perdut un ésser
estimat es preveu, realitzar un petit recull d’imatges i dedicatòries per part dels
professionals més propers a la persona finada, i fer-lo arribar als familiars.
 Algunes famílies han demanat explicacions sobre les factures que els han arribat.
Se’ls recorda que corresponen al mes de febrer, quan el transport, menjador i el
lleure funcionava amb normalitat. S’avança que aquest mes de març només es
facturarà els dies que els serveis han funcionat, a excepció de les persones de
Centre de dia i de Centre Espacial de treball que romanen a les nostres llarsresidència.



Mesures de suport emocional:
 Es constata que comencem a tenir persones que el confinament se’ls fa molt pesat i
estan més alterades, es preveu contactar amb el Cap de Salut Mental, a través del
correu facilitat per la Sra. Pilar Salat, Patrona de la Fundació, per revisar la pauta de
medicació d’algun cas.



Accions comunicatives:
 S’acorda realitzar un comunicat a tots els professionals recordant el compromís
signat per al protecció de dades confidencials.

9

MEMÒRIA COVID 19

 S’inicia una campanya de comunicació centrada en el reconeixement a la feina i
dedicació dels nostres professionals, així com de suport a les persones usuàries
que tenim en els diferents serveis essencials.

Dijous 2 d’abril


Mesures organitzatives:
 Treballem per editar el segon informe de dimensions i d’impacte que la situació
del COVID-19 està produint a la Fundació.
 S’estableix un nou suport a l’equip d’infermeria, per donar cobertura d’atenció a
les necessitats de les nostres persones usuàries, respectant el descans de les
professionals.



Mesures d’atenció sanitària:
 Es realitza el test per la detecció del COVID-19 a 8 usuaris més i 6 professionals.
 Es continua el seguiment mèdic i valoració diària de l’estat de salut de totes les
persones que estan confinades per símptomes.



Mesures higièniques:
 L’Ajuntament d’Igualada fa arribar nou material d’EPIS: capelines, mascaretes
quirúrgiques, guants i monos.
 S’estableix un document de registre individual dels EPIS que el professional el
signa.
 S’inicia la utilització dels monos de protecció, lliurats pel departament de TASF,
en substitució de les capelines, fins que duri l’estoc, perquè són més còmodes.



Mesures de suport emocional:
 A totes les llars es realitzen activitats relacionades amb el dol guiades per l’equip
de suport psicològic.



Accions comunicatives:
 S’envia un comunicat a tots els professionals per informar del criteri d’actuació
establert davant dels resultats de proves COVID-19 de les persones usuàries. Una
informació que només es facilitada a la família a través de la treballadora social de
referència i a l’equip d’intervenció directa, tot recordant que les mesures d’higiene i
seguretat establertes son les vàlides i s’han de seguir estrictament.
 Es fa difusió a tots els professionals de la Fundació del vídeo formatiu editat sobre
COVID-19 a càrrec de l’equip mèdic del CAP Anoia.
 Es fa una vídeo conferència amb ALLEM, l’ Associació d’Entitats de persones amb
discapacitat de Lleida, establint ponts de col·laboració i cooperació davant la
10
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situació. S’acorda que s’enviaran els documents creats des de la Fundació per si
poden ser d’utilitat en alguna altra entitat.

Divendres 3 d’abril


Mesures organitzatives:
 Es tanca la planificació de suport pel període de S. Santa.
 Diàriament s’estableix comunicació amb els professionals que romanen de baixa.
 Es facilita un enllaç perquè les persones que realitzen teletreball puguin fitxar des
de casa de forma virtual.
 Es recullen les memòries d’activitats de tots els espais de confinament i aïllament
on es detallen els diferents programes i les accions desenvolupades de forma
grupal o individual, coordinat pels responsables d’atenció diürna dels diferents
itineraris i que ara, en la fase de confinament, donen suport amb el seus equips
professionals als serveis essencials.
- Memòria d’activitats espai Confifap i Nards (ANNEX 2. Suport professional)
- Memòria d’activitats Les Comes (ANNEX 3. Suport professional)
- Memòria d’activitats Sor Rita (ANNEX 4. Suport professional)
- Memòria d’activitats Pierola (ANNEX 5. Suport professional)
- Memòria d’activitats Galicia (ANNEX 6. Suport professional)
- Memòria d’activitats PALL, Programa Autonomia a la pròpia Llar
(ANNEX 7. Suport professional)
- Memòria d’activitats SAD, Servei d’Atenció Domiciliària
(ANNEX 8. Suport professional)
- Memòria d’activitats equip de suport d’accés a noves tecnologies
(ANNEX 9.Suport professional)



Mesures d’atenció sanitària:
 Es realitza el test per la detecció del COVID-19 a 5 persones confinades més i 4
professionals.
 Malauradament la persona en estat crític, usuària del Centre de Dia de Calaf ha
mort, acompanyada de la seva família al seu domicili, amb el seguiment i suport
de la infermera del Centre de Dia.
 Es confirma que dilluns es podran acabar de realitzar proves COVID-19 a la resta
de les persones confinades i es continuarà amb els professionals de baixa per
COVID que portin 14 dies.
 Es confirma que del total de persones del Programa d’Autonomia a la Llar no n’ hi
ha cap que presenti simptomatologia. Des de l’equip d’educadors s’ha fet un
treball excel·lent de formació i conscienciació de totes les persones respecte al
confinament i a les mesures higièniques.
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Mesures higièniques:
 L’Ajuntament torna a proporcionar mascaretes de protecció, ho fa arribar a la seu
de la Fundació.
 Es rep l’autorització per a transportar a persones que davant resultat negatiu de
COVID-19 puguin retornar a casa, a petició familiar.
 Es confirma que l’estoc d’elements de protecció donarà cobertura per a dues
setmanes, motiu pel qual no s’ha sol·licitat noves proteccions al Departament, fent
un ús responsable dels recursos proporcionats.



Mesures de suport emocional:





Es fan arribar als equips professionals i persones els primers missatges de suport
de la gent d’Àuria i de persones externes.
S’envia un missatge positiu a tots els professionals respecte a que les mesures
preses de seguretat i aïllament donen fruit: fa una setmana que no s’ha detectat
cap nou cas amb simptomatologia, i les persones a les que se’ls hi fa un seguiment
mèdic de salut estan estables. Una notícia que es rep molt positivament per tots els
equips de la Fundació.

Accions comunicatives:
 Amb la finalitat d’ agrair i reconèixer el valor i tasca de totes les professionals
s’envia un comunicat de la presidenta del Patronat de la Fundació.
 S’informa a tots els professionals que el Servei de Prevenció Aliè posa a l’abast
de qui ho desitgi materials de suport psicològic de creació pròpia.
 S’envia el segon Informe amb les dades, mesures i necessitats més rellevants de
la Fundació Àuria en el context actual de pandèmia del COVID-19 tancat a 1
d'abril a Patronat, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Dincat.
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ANNEXES

A continuació detallem els annexes incorporats aquesta setmana.
Els dividim en:
-

Mesures sanitàries: actualització dels protocols de mesures de prevenció als diferents
espais i correcta utilització dels EPIS.

-

Suport a professionals: document de preguntes freqüents

-

Memòria d’activitats de l’equip tècnic de cada servei, espais habilitats i noves tecnologies.
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Annex 1. Mesures de prevenció per a l’atenció de
persones amb símptomes als espais d’aïllament
(Mesures higièniques)
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Annex 2. Mesures de prevenció generals a les llars o
al servei residencial
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Annex 3. Mesures de prevenció a l’activitat de
bugaderia (Mesures higièniques)
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Annex 4. EPIS Espais de confinament
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Annex 5. EPIS Llars-residència
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Annex 1. Preguntes freqüents professionals
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Annex 2. Memòria d’activitats i suport tècnic Espai
confinament i Nards
Programa General
A continuació, adjuntem els programes generals d’activitats. El programa de Nards s’ha mantingut,
per no trencar la rutina, però oferint noves activitats en aquells espais destinats a sortides a
l’entorn.

PROGRAMA ACTIVITATS CONFIFAP
MATÍ

TARDA

DLL

ACT FÍSICA/PSICOM FINA

RELAXACIÓ

PEL·LÍCULA / JOCS TAULA

DM

PLÀSTICA

RELAXACIÓ

PSICOMOTRICITAT FINA

DX

ACTIVITAT COGNITIVA

RELAXACIÓ

MÚSICA / ACT. SENSORIAL

DJ

EXPERIMENTEM/ ACT SENSORIAL

RELAXACIÓ

JOCS ORDINADOR / JOCS
TAULA

DV

MÚSICA

RELAXACIÓ

PEL.LÍCULA

PROGRAMA ACTIVITATS NARDS: SERVEI RESIDENCIAL I LLAR-RESIDÈNCIA
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16 març
De la sala d’estimulació sensorial enviem a les llars-residències de Sor Rita, Pierola, Llars i Nards
una caixa de recursos i material sensorial per realitzar massatges i instruments musicals, així com
també fem arribar fitxes d'activitats per desenvolupar l’activitat de música i realitzar sessions de
relaxació a través de massatges.
18 març
Enviem noves fitxes de treball sensorials i plàstica. S’experimenta amb activitats musicals i cuina.
A ConfiFAP es programa una graella d’activitats setmanals en horari de matí i tarda, on s’inclouen
activitats de música, psicomotricitat fina, plàstica, jocs de taula, sensorial, experimentem,
pel·lícules…
Degut a les necessitats d’atencions més assistencials i sanitàries de les persones, no sempre els
és possible realitzar-les o seguir l’horari d’activitats programat. Es prioritzen aquestes atencions
mèdiques, quedant aquestes activitats programades en segon pla. S’acorda que s’anirà ampliant
l’oferta d'activitats, per si els poden ser útils, entenent que no han de sentir-se pressionades en
cap moment per dur-les a terme.

Elaborem un document d’organització de dutxes, matí i tarda, i orientacions específiques
individualitzades per a cada persona, en funció de les seves necessitats de suport.
Es fan arribar més fitxes d’activitats manipulatives amb idees de treball de Pasqua als dos espais.

19 març:
Es traspassa a Nards i ConfiFAP els documents de l’equip de suport psicològic i de benestar
emocional per treballar-ho de forma individual i grupal. S’amplien novament el recull d’activitats
creatives de Pasqua.

20 març:
Es proposa realitzar un “diari del confinament” amb imatges, fotos, retalls de revistes, frases...de
tot el que es va fent a diari, de les emocions que anem sentint, amb l’objectiu de fer un bon
acompanyament a les persones i de la gestió de les pròpies emocions.
S’introdueix la proposta de lectura (revistes i còmics), potenciant que siguin les pròpies persones
que ho facin per a aquelles que no ho poden fer.
23 març:
Es fan arribar 3 document elaborats per l’equip de suport psicològic i emocional:
“Acompanyament en el procés de dol elaborat, “ Tip 3. reconeix les teves emocions” i “ Activitat
física. Mantenim-nos actius”.
La valoració de l’espai ha estat positiva i a petició d’un usuari, s’exploren per internet pàgines de
lectura i llibres. Son les següents:
-

narranación.com
vercomics.com
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25 març:
Elaboració i traspàs d’un nou document amb un recull de fitxes d’estimulació cognitiva.
27 març:
S’amplia el recull de fitxes d’estimulació cognitiva. Aprofitant que aquest cap de setmana hauria
d’haver-se celebrat La Mostra de Teatre Infantil i juvenil, s’ofereix el recurs on line de viure “la
Mostra a casa”. S’analitzen els espectacles i es facilita un recull de diferents espectacles que
poden ser interessants, tenint en compte que no siguin destinats a un públic molt infantil, que
siguin visuals, sense gaire text ni arguments molt complicats, prioritzant espectacles de circ,
dansa, màgia….

30 març:
S’elabora i envia un recull de 4 activitats d’expressió plàstica.
Es realitza un nou document amb diferents activitats d’estimulació cognitiva: “Material estimulació
cognitiva per adults”

OBSERVACIONS I MATERIALS:
Cal dir que la proposta que es fade les diferents activitats són pensades per poder treballar tenint
en compte les diferents necessitats, capacitats i habilitats de les persones. Per aquest motiu, les
activitats cognitives es desenvolupen atenent als diferents nivells. L’objectiu és enviar-los-hi de
forma periòdica diferents propostes d'activitats, perquè en tinguin una oferta variada, àmplia i útil.
Es reitera als equips que el programa ha de ser flexible, evitant la pressió o exigència, sent un
recurs més d’ocupació i distracció, de manteniment de les habilitat, del foment de l’autonomia i les
capacitats.
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Val a dir, que als programes enviats a Confifap s’adjunta una explicació per a cadascuna d’elles,
per facilitar la comprensió i l’objectiu.

ACTIVITAT FÍSICA, PSICOMOTRICITAT FINA, PLÀSTICA, EXPERIMENTEM i MÚSICA: Es
treballa a partir de fitxes específiques programades per a cada activitat.

RELAXACIÓ:
L’objectiu és oferir espais de desconnexió, de calma i d'atenció i acompanyament emocional més
individualitzada per les persones. Per aquest motiu la proposta és realitzar-la després de dinar,
deixant a l’elecció del moment del dia que els hi pugui anar millor.
Es proposa realitzar massatges propioceptius a partir de la guia de treball de la sala sensorial,
utilitzant crema hidratant o oli corporal.

ACTIVITAT SENSORIAL:
Al no poder fer servir la sala d’estimulació sensorial, es proposen activiats de tipus tàctil i auditiva
a través de la "Guia de treball de la sala sensorial".
Es proposa, en la mesura del possible, realitzar l’activitat de jardineria (regar plantes, retirada de
fulles mortes).

ACTIVITAT COGNITIVA:
Es proporciona material cognitiu per treballar seqüències, sèries, oferint el recurs d’impressió quan
sigui necessari.

PEL•LICULA:
S’ofereix mirar documentals d'entreteniment, com per exemple "minuscule".

Recull d’imatges espai confiFAP
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Recull d’imatges espai Nards

36

MEMÒRIA COVID 19

Annex 3. Memòria d’activitats i suport tècnic Llars
Les Comes
S’elabora dos programa d’activitats: un per la llar Les Comes 9 i un per la llar les Comes 10, on es
proposa realitzar una activitat al matí i una activitat a la tarda.
Aquests programes, a diferencia del Pla d’Activitats del Servei de Teràpia Ocupacional, inclouen el
cap de setmana.
Es proposa realitzar activitats de benestar físic, emocional i cognitiu; activitats ocupacionals i
terapèutiques (treballs manuals...), activitats d’habilitats socials (fer un vídeo, jocs de taula...) i
activitats de servei (hort).
Es suggereix realitzar dues activitats concretes cada dia, però des del primer moment s’informa als
monitors que aquest programa és flexible, podent adaptar l’activitat a la necessitat de les persones
i del moment.

dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge

Servei
Regar hort

Activitat de benestar
emocional
Pintar Mandales

Activitat de benestar
emocional
Pintar Mandales

Activitat de benestar
emocional
Pintar Mandales

Activitats d'habilitats
socials
Videofòrum

Activitats d'habilitats
socials
Jocs de taula

Activitat de benestar
emocional
Estimulació sensorial

Activitat de Benestar
Emocional
Pintar Mandales

Servei
Regar hort

tarda

Servei
Regar hort

Activitats ocupacionals
i terapèutiques
Manualitats

Taller de cuina
Coca

Activitats d'habilitats
socials
Jocs de taula

dilluns

dimarts

llars 9

matí

matí

tarda

dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge

Activitats ocupacionals Activitat de Benestar
i terapèutiques
Emocional
Manualitats
Pintar Mandales

Activitat de benestar
emocional
Pintar Mandales

Activitat de benestar
físic
Manteniment físic

Activitat de benestar
emocional
Pintar Mandales

Servei
Regar hort

Activitat de benestar
físic
Manteniment físic

Activitats d'habilitats
socials
vídeo felicitació Sant
Josep

Activitats d'habilitats
socials
Jocs de taula

Activitat de benestar
cognitiu
cantar

Activitat de benestar
físic
Manteniment físic

Activitat de benestar
emocional
Pintar Mandales

Activitat de benestar
cognitiu
cantar

Activitats d'habilitats
socials
Jocs de taula

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge

Servei
Regar hort

Activitat de benestar
emocional
Pintar Mandales

Activitat de benestar
físic
Manteniment físic

Activitat de benestar
emocional
Pintar Mandales

Activitat de benestar
emocional
Pintar Mandales

Activitat de benestar
emocional
Pintar Mandales

tarda

Activitats
terapèutiques
Manualitats

Activitat de benestar
cognitiva
cantar

Activitat de benestar
emocional
Pintar Mandales

Activitats d'habilitats
socials
Jocs de taula

Activitat de benestar
físic
Manteniment físic
Activitat de benestar
cognitiu
Fitxes d'habilitats
acadèmiques

Activitats d'habilitats
socials
Videofòrum

Activitats d'habilitats
socials
Jocs de taula

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge

matí

Activitat de benestar
emocional
Dinàmica

Servei
Regar hort

Activitat de benestar
físic
Manteniment físic

Activitat de benestar
cognitiu
Fitxes d'habilitats
acadèmiques

Servei i/o activitat de
benestar físic
Regar hort

Activitat de benestar
físic
Manteniment físic

tarda

Activitats d'habilitats Activitats ocupacionals Activitats d'habilitats
socials
i terapèutiques
socials
Jocs de taula
Manualitats
Jocs de taula

Activitat de benestar
cognitiu
cantar

Activitat de benestar
físic
Manteniment físic

Activitats d'habilitats
socials
Jocs de taula

Activitat de benestar
cognitiu
cantar

llars 9

dilluns
matí

llars 10

setmana del 24 al 29 de març

dimarts

Activitats d'habilitats
socials
vídeo felicitació Sant
Josep

llars 10

setmana del 16 al 23 de març

dilluns

Servei
Regar hort
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Activitats grupals què s’han realitzat
Activitats de Servei
Hort
S’ha dut a terme activitats a la terrassa, com regar l’hort urbà i totes les plantes; sempre que el
temps i la salut de les persones de la llar ho han permès. Aquesta activitat ha estat beneficiosa
per la salut de totes les persones que l’han realitzat, ja que el sol aporta vitamina D.

Activitats de Benestar Físic
S’han realitzat exercicis físics en sessions curtes, per mantenir la força muscular i mobilitat de tot el
cos. El fet de mantenir-se actiu és molt important perquè ajuda a baixar l’estrès i a dormir millor a
la nit.
Activitats d’ocupacional i terapèutiques
Manualitats
S’han realitzat diferents tallers de manualitats, on s’han fet uns pompons, unes flors amb cartolina
i un mural, en agraïment al personal sanitari, farmacèutic... per la tasca tan important que estan
realitzant.

Taller de cuina
El dia abans de Sant Josep s’elabora una coca per celebrar el Sant de diverses persones de les
llars 9 i 10.
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Activitats de Benestar Emocional
Cantar i escoltar música
Tot i que l’activitat de música s’ha planificat com activitat de benestar cognitiu, perquè s’exercita la
memòria recordant cançons, s’ha vist que actualment aporta molts beneficis de benestar emocional,
ja que la música aporta ànims i alegria al grup.
S’escola la música que les mateixes persones van sol·licitant, i les persones que recorden la lletra
la canten. Moltes vegades, quan estan escoltant música, també estan realitzant una altra activitat.
Pintar dibuixos o Mandales:
Aquesta activitat ha estat la més demandada per part de les persones de les dues llars. Pintar els
relaxa, ja que estar atents i concentrats els ajuda a tranquil·litzar-se.

Activitats de Benestar Cognitiu
Habilitats acadèmiques
Les persones que tenen adquirides les habilitats acadèmiques, i han estat motivades per fer-ho, han
realitzat diferents fitxes de càlcul i de lectoescriptura.
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Activitats d’Habilitats socials
Vídeo felicitació Sant Josep
S’han gravat un conjunt de vídeos, les persones que ho han volgut, felicitant als companys.

Videotrucades
Els primers dies es detecta la necessitat que tenen les persones de llars 9 i 10 de saber com estan
la resta de companys que viuen en les altres llars d’Àuria, i conèixer l’estat de la seva família. Per
això s’introdueixen, com activitat individual, les videotrucades. Sempre que la persona fa la
demanda de parlar amb algun company o familiar és fa tot el possible per poder fer-ho.
A nivell individual
Es promouen les aficions i els interessos individuals, com és el cas per exemple d’una persona de
llars 10 que li agrada molt fer mitja, durant el dia té diferents moments per desenvolupar la seva
afició.
Les persones tenen el seu abast per anar fent autònomament fitxes per pintar, quaderns de càlcul...
S’intenta adaptar a la mesura del possible que puguin realitzar totes les activitats que feien de
manera habitual. Per exemple la persona que anava els caps de setmana a missa, se li dona la
oportunitat de veure-la a tve2 cada diumenge al matí.
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Annex 4. Memòria d’activitats i suport tècnic Llars
Sor Rita
Aquesta primera quinzena, ha estat d’adaptació a les circumstàncies extraordinàries i imprevistos
que han sortit diàriament a nivell de salut de les persones de Sor Rita. Cal dir que hi hagut molt
bona disponibilitat, comprensió i flexibilitat, tant pels professionals d'atenció directa com per les
persones usuàries, això ha facilitat muntar la nova estructura organitzativa amb totes les mesures
de precaució que s’ha hagut d’anar adoptant.

A l’inici es va intentar muntar una rutina d'activitats perquè les persones estiguessin distretes,
ocupades i no se’ls fes feixuc estar tot el dia confinats al pis, i això els portés a altres problemes de
salut més mental i de comportament. De seguida ens vam adonar que no es poden dur a terme,
perquè sorgien dificultats a resoldre de forma immediata, persones amb símptomes, febrícula, ….,
i baixes professionals….

Per això la premissa ha estat, primer atenem les necessitats bàsiques i noves que sorgeixen de les
persones (higiene, menjar, registres temperatures, oxígen,...), la neteja de la pròpia llar (desinfectar,
cobrir baixa neteja, material, …), i una vegada estabilitzades, es proposen diferents tipus d’activitat
a fer, segons l'estat psicològic del grup i les preferències de les mateixes persones amb discapacitat.

La proposta d'activitats s’ha basat en diferents tipus i àmbits:














Cognitives: realitzar les típiques fitxes (buscar diferències, fer parelles, escriure, comptar..),
fer exercicis de memòria, utilitzar les tablets com a recurs, amb la finalitat de mantenir en
forma la ment.
Físiques: fer exercici físic, i sempre que es pugui a la terrassa, des del ritme més relaxat i
suau passant pel marxós com es la zumba, discoteca. Prendre el solet, amb la finalitat de
mantenir el cos actiu i saludable.
Emocional: pintar mandales amb música relaxant dona un espai de calma i seguretat que
ens convé prou aquests dies, fer xerrades per parlar de com ens sentim, perquè no podem
sortir, què és el coronavirus,etc.
Musicoteràpia. Amb l’objectiu d’afavorir l’estabilitat mental i de comportament.
Manipulatives- Creatives: plàstiques, manualitats, pintura, fer braçalets, donar suport a la
campanya “tot passarà”, jocs de psicomotricitat fina, amb la finalitat d’ estimular les habilitats
manuals i les creatives.
Lúdiques: mirar una pel·lícula, fer crispetes…, fer el café, jocs de taula, televisió, tablet,
estètica, karaoke, discoteca. Per afavorir la relaxació, distracció, promoure la calma i així
sentir-se bé en la mesura del possible.

Relacionals: “celebració” de Sant Josep fent pastís casolà, trucades i videotrucades a
familiars, altres llars , professionals. Important mantenir els vincles amb les persones del
nostre entorn més proper perquè ens proporciona seguretat, estimació i felicitat.
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Tasques de la pròpia llar: parar taula, estendre roba…. és important col·laborar en les
tasques per sentir-nos útils, valorats i estar ocupats

Materials que s’ha fet arribar:
Fotocòpies de mandales, fitxes cognitives, colors, cartolines, jocs, alguns llibres i còmics,
instruments musicals, pilota, tablets.
També guies elaborades pels professionals de suport psicològic: audios de relax, actuacions
psicològiques, consells per a les persones en aïllament, accions i pautes d’autocura, semàfor de les
emocions, connecta amb els teus, reconeix les teves emocions, diari grupal o individual d’abordatge,
rituals d’acomiadament i acompanyament en el dol, espais mindfulnes, o els protocols de protecció
per combatre el COVID-19 (mesures generals, espais d'aïllament, Epis, higiene mans...), Memòries
Àuria.

Mantenir-nos actius:
Enllaç planeta fàcil. Programa d’oci en quarantena. La Mostra a casa. Guia supervivencia para el
aislamiento del servicio de ocio de AMI. Cirque du soleil.
A finals de setmana fem grup de watts de professionals de Sor Rita, per agilitzar i unificar la
comunicació.

Fem manualitats i karaoke
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“Tot passarà”, zumba a la terrassa, estenem roba

Homenatge al nostre amic i company

Jocs de taula, musicoteràpia, joc muntar peces
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Accés a les noves tecnologies

Creativitat i expressió artística a través del dibuix
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Vídeotrucades
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Annex 5. Memòria d’activitats i suport tècnic Llars
Pierola
A les llars de Pierola, des del dia 16 de març, s’està seguint un programa d’activitats per tal que
les persones no trenquin amb moltes de les rutines que tenien establertes abans del confinament
i puguin gestionar millor aquesta nova situació que estan vivint. (s’annexa programa d’activitats)
Tot i haver-hi un plànning d’activitats establert, aquest és flexible i les persones poden decidir si
un dia no realitzen l’activitat grupal i prefereixen fer una activitat més individual (es disposa d’un
pla d’activitats per aquestes persones).
PERÍODE: Setmana del 16 al 22 de març
https://youtu.be/oOq0M6psSDs

10:00-11:00
11:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:30
15:30-17:30

DILLUNS
SALUT https://youtu.be/oOq0M6psSDs
Grup 1: exercicis
Grup 2: exercicis
físics
I
físics
II
DESENVOLUPAMENT
PERSONAL
Grup 1: exercicis de Grup 2: exercicis
lògica i orientació I
de lògica i

opció 1:
VIDEOTERTÚLIA

opció 2:
BINGO

DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
SALUT
SALUT
SALUT
Grup 1: jocs motrius Grup 2: jocs motrius II Grup 1: exercicis
Grup 2:
Grup 1: jocs motrius I Grup 2: jocs
I (dinàmiques de
(dinàmiques de
físics
I
exercicis
físics II (dinàmiquesARTESANIES
de
motrius II
ARTESANIES
DESENVOLUPAMENT
PERSONAL
Decoració pis
Pintem un quadre per Grup 1: pasatemps I Grup 2: pasatempsII
Decoració pis
Pintem un
decorar el pis
quadre per
Tasques del pis: parar taula
DINAR
H. bucals+rentar mans RELAXACIÓ /DESCANS MIGDIADA
opció 1:JOCS DE
opció 2:
opció 1:
opció 2:
opció 1: BINGO
opció 2:
TAULA
VIDEOTERTÚLIA
MUSICOTERAPIA/
TALLER
TALLER DE

DIVENDRES
SALUT
Grup 1:
Grup 2: exercicis
exercicis
físics II
DESENVOLUPAMENT
Grup 1: jocs Grup 1: jocs de
de memoria I memoria II

opció 1:
opció 2:
TALLER DE MUSICOTERAPIA/

Avui dilluns abans començar activitats veure primer video conte PQ ENS HEM DE QUEDAR A CASA

MATÍ:
10:00-11:00h

ACTIVITAT FÍSICA (SALUT)

Cada matí començar el dia després de l'esmorzar amb una mica d'exercici físic. Com que no es podrà sortir al carrer és important no deixar de fer una mica de manteniment físic dins del pis. Es poden fer al menjador.
veure dossier salut pel grup 1 i grup 2
exercicis físics: de respiració, facials, de coll ii cap, de peus, cames, espatlla,...
dll,dc i dv aquests exercicis a través dels exercicis de manteniment físic ( proposats al dossier de salut)
dm i dj aquets exercicis a través de jocs i dinàmiques de grup (tb són al dossier de salut)
Al dossier també hi ha algun exercici a fer per si hi ha alguna persona al llit o que no es trova bé.
11:00-12:30

DESENVOLUPAMENT PERSONAL/ARTESANIES

Després de fer 1h de manteniment físic l'activitat del matí la centrarem en desenvolupament personal (treballarem la memòria, atenció, pasatemps, llenguatge,....) i artesanies.
dll,dc i dv farem activitats de desenvolupament personal (veure dossiers per cada grup i dia)
dm i dj els dedicarem a artesanies.
Desenvolupament personal
grup 1: persones tenen adquirida la lectoescriptura i amb capacitats de raonament més abstracte (hi ha alguna feta en castellà per l'Antonio Mendez i l'Antonio Gutierrez)
grup 2: activitats de raonament no tant complexes.

DISSABTE
DIUMENGE
SALUT
SALUT
Cada pis dedicar 1a hora matí fer exercicis de respiració
Inicitives JOEM QUEDO A CASA, TOT SORTIRÀ BÉ,
RESIDENCIA PARE VILASECA,....
Aqui no li vingui de
gust fer
Tasques
delpasatemps,
pis: parar taulapintar
DINAR
H bucal,
rentar
mans+DESCANS
MIGDIADA
TELEFONAR
I FER
VIDEOTRUCADES
(WASAP)
a ompanys
d'altres pis o familiars. També gent del CET podria telefonar a algun
El cas de setmana els horaris totalment flexibles i depenent
de la dinàmica del pis i de les persones que hi viuen.
Si falten els telefons d'algun professional o familiar telefonar
Maria J pq l'aconsegueixi.
3656 (618956181)
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El cas de setmana els horaris totalment flexibles i depenent
de la dinàmica del pis i de les persones que hi viuen.
Si falten els telefons d'algun professional o familiar telefonar
Maria J pq l'aconsegueixi.
3656 (618956181)

Artesanies
La idea és elaborar alguna peça de decoració pel pis. El grup 1 poden triar cada 1 quin objecte volen fer depenent dels seus interessos. Volen fer un fruiter amb paper maixé, decorar una caixa, un pot de vidre amb decopag ... cada un triarà una cosa a fer (veure dossier idees a fer amb materials reciclats podem trobar al pis)
El grup 2 tenen l'objectiu de pintar quadres per decorar el pis. Els passadisos o les habitacions ( pensar si podem disposar de cartrons més dobles per pintar els quadres i pintures) (veure dossier amb proposta procés per pintar 7 quadres). Es treballarà a través del dibuix lliure o el reproduir un quadre.
Aquesta activitat ha de durar un mínim de 4 dies important que sigui un procés de dies no pintar-ho o fer-ho en un dia. Primer dia triem el quadre o decidim la técnica i comencem a pintar-ho la resta de dies el dediquem a pintar. (veure al dossier la proposta de temporalització)
12:30-13:00

HIGIENE DE MANS I TASQUES PIS /PARAR TAULA

13:00-14:00

DINAR

14:OO a 15:30

Higiene bucal, mans i descans/relaxació. En aquesta estona de descans es pot fer un grupet de relaxació al menjador amb música de relaxació. També pot ser l'estona que el monitor pot fer una mica de contenció emocional a aquelles persomes que estan vivint aquest confinament amb més angoixa.

15:30 a 17:30 la tarda es proposen activitats més lúdiques. Es poden mantenir els grups del matí o que les persones triin l'activitat del dia en relació al que els hi vingui més de gust fer. Pq la setmana sigui més distreta millor no repetir activitats.
VIDEOTERTULIA (veure dossier de videotertulia) Important triar una pel.licula que sigui una comedia que sigui una estona per riure i passar's-ho bé. Si creiem que el nivell d'atenció no es mantindrà podem veure i comentar series curtes (ex. Plats bruts, Les teresines,....)
BINGO
JOCS DE TAULA (cartes, domino, ...)
MUSICOTERAPIA/KARAOKE
TALLER D'ESTETICA
TALLER DE REPOSTERIA (fer galetes per berenar o fem una coca). Important el dia abans tenir tots els ingredients.
TALLER DE LECTURA ( llegir un conte entre tots. Si no tots saben llegir ho fan els que saben) (veure dossier amb 3 opcions per triar: conte lectura facil, conte breu i recull de poesies)

10:00-11:00
11:12.30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:30
15:30-17:30

DILLUNS
SALUT
Grup 1: exercicis
Grup 2: exercicis
físics
I
físics
II
DESENVOLUPAMENT
PERSONAL
Grup 1: fitxes
Grup 2: fitxes
emocions
emocions

opció 1:
RECONEIXEMENT

opció 2:
BINGO

DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
SALUT
SALUT
SALUT
Grup 1: jocs motrius Grup 2: jocs motrius II Grup 1: exercicis
Grup 2:
Grup 1: jocs motrius I Grup 2: jocs
I (dinàmiques de
(dinàmiques de
físics
I
exercicis
físics II (dinàmiquesARTESANIES
de
motrius II
ARTESANIES
DESENVOLUPAMENT
PERSONAL
LLIBRE
Pintem un quadre per Grup 1: pasatemps I Grup 2:
LLIBRE
Pintem un
EXPERIÈNCIES
decorar el pis
pasatempsII
EXPERIÈNCIES
quadre per
Tasques del pis: parar taula
DINAR
H. bucals+rentar mans RELAXACIÓ /DESCANS MIGDIADA
opció 1:JOCS DE
opció 2:
opció 1:
opció 2:
opció 1:
opció 2:
TAULA/MANDALE
VIDEOTERTÚLIA
MUSICOTERAPIA/
TALLER
RECONEIXEMENT
TALLER DE

DIVENDRES
SALUT
Grup 1:
Grup 2: exercicis
exercicis
físics II
DESENVOLUPAMENT
Grup 1: jocs Grup 1: jocs de
de memoria I memoria II

opció 1:
opció 2:
TALLER DE MUSICOTERAPIA/

DISSABTE
DIUMENGE
SALUT
SALUT
Cada pis dedicar 1a hora matí fer exercicis de respiració
FESTIVAL #CLAUSTRODEIGSEQUEDAENCASA el 28
i 29 de març. Dss
10h jugamos a boggleTasques del pis
DINAR
H bucal,
rentar
mans+DESCANS
MIGDIADA
TELEFONAR
I FER
VIDEOTRUCADES
(WASAP)
a ompanys
d'altres pis o familiars. També gent del CET podria telefonar a algun

Cada dia, un cop enllestides les tasques de la llar i d’esmorzar es realitza una activitat física de
manteniment físic grupal, a on es treballa la coordinació, psicomotricitat,... A més dels beneficis
físics, el fet de realitzar-la en grup és una magnífica oportunitat de relació, aportant-nos els
beneficis de la socialització per a la salut mental i cognitiva.
Tots els exercicis es realitzen tenint en compte les indicacions que marquen els consells sanitaris
de prevenció Covid-19 (distancia seguretat,…)
Moltes de les activitats quotidianes que realitzen les persones també sumen minuts d'activitat
física diària, com les tasques de la llar. És bo tenir-les en compte i potenciar-les per augmentar el
nivell d'activitat física.
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Després de l’activitat de manteniment físic es realitzen activitats cognitives o artístiques. Creiem
important no deixar de banda aquestes dues àrees i que les persones exercitin la ment i la
creativitat. Totes dues ajudaran a canalitzar moltes emocions, que ara mateix de vegades costen
de gestionar.

Un cop dinats es destina una estona a fer exercicis de relaxació/mindfullness i de descans.
A la tarda es realitzen activitats més lúdiques : escoltar música, jocs de taula, reposteria, lectura,
ball, videofòrum, karaoke, activitats virtuals (videotrucades),…

A partir de la setmana del 30 de març el programa d’activitats és més flexible i es treballen les
màteixes àrees, per franges del dia, però sense marcar l’activitat a fer en cadascuna d’elles.
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Nou planning d’activitats, criteris:
-

És un horari setmanal consensuat per les persones i monitors de la llar.
L’horari és una guia i pot ser flexible
Respectar els horaris i ritmes de cadascú
Establir espais diferenciats: zones comunes, zones individuals, de descans, etc.
Afegir hàbits d’higiene més estrictes i de control de temperatures
Continuar amb hàbits de conscienciació de les mesures de prevenció sanitàries

A més de totes aquestes activitats planificades, el dia a dia ha fet que s’hagin de treballar altres
aspectes com el dol.
L’equip de psicòlogues d’Àuria ha proposat diverses dinàmiques a realitzar individual i grupalment
per treballar el dol. Mostrem les imatges:
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Annex 6. Memòria d’activitats i suport tècnic Llars
Galicia
En llars Galícia trobem el grup de persones més autònomes, la majoria d’elles son
treballadors de CET d’Àuria Cooperativa.
El seu dia a dia, previ al confinament, quedava planificat d’acord amb l’horari laboral, per
tant no acostumats a passar el dia fent activitats i en els espais a la llar cadascú feia les
seves tasques, les compartides o espais lliure de descans, joc, esport,....
Degut al confinament s’han trobat amb un trencament de rutina important. Gràcies al seu
nivell d’autonomia ells entraven i sortien quan volien i ara no és així. Això ha generat una
limitació important i cert malestar.
Durant les primeres setmanes els monitors d’atenció diürna han hagut d’adaptar-se, igual
que les persones usuàries a aquest canvi, amb un exercici de coneixença mutua. S’han
anat generant propostes per a activitats, compartint materials, com també aprendre a
gestionar les emocions i els conflictes. Passada la primera setmana s’ha establert
progressivament una rutina més clara, tenint en compte que cada dia hi hagi una estona
d’activitat física, i amb els casos que sigui necessari algun espai més. També dedicar un
espai a activitats per fomentar l’exercici cognitiu, on les persones tinguessin la ment
ocupada a través de mandales, lectura, música, etc.
Degut al confinament s’ha participat de les iniciatives del nostre entorn virtual, com el “jo em
quedo a casa” que en el seu cas per realitzar un vídeo acompanyat de música en directa
on passaven el text que van estar fent amb molta dedicació durant el matí.
També s’ha establert espai on poder jugar a jocs de taula.
A finals de la segona setmana ja es planteja fer una programació més concreta, ja es
coneixen, tenen la dinàmica de pis i ara cal, sempre que sigui possible, tenir una
programació més detallada per facilitar que es puguin realitzar i puguin treballar les
emocions a través de dinàmiques més enfocades a tècniques teatrals amb aquest objectiu.
Tot això treballat amb dinàmiques on la música és un factor essencial. Aprofitem que tenen
material suficient per anar alternant i generant espais dinàmics, com el desenvolupament
d’activitats de les persones amb talent creatiu.
Per a poder fer possible aquest Planning es parla amb les persones, juntament amb els
monitors per donar valor i importància a que es realitzi.
Tenim en compte que tot i la planificació, és possible que alguns dies no sigui possible per
situacions que caldrà prioritzar, cada dia sorgeixen canvis i noves necessitats i cal
acompanyar els monitors per a que les pròpies activitats no siguin una càrrega, prioritzant
les necessitats de cada moment.
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PLANNING SETMANAL
TORN HORARI

DLL

DM

DX

DJ

DV

- Llevar-se De 9h a
Medicació 10h
Esmorzar

- Llevar-se Medicació Esmorzar

- Llevar-se Medicació Esmorzar

- Llevar-se Medicació Esmorzar

- Llevar-se Medicació Esmorzar

Tasques

Tasques

Tasques

Tasques

Tasques

Bugaderia

Bugaderia

Bugaderia

Bugaderia

Bugaderia

De 10h
a 11h

De 11h
a 12h

Bugaderia

MATÍ

Com estem?
Escalfem cos i
Activitats
Teatre, música veu. Emocions
identifiació
i emocions
a través de la
emocions,
música
parlem d'elles.

Dinàmiques
Cohesió de
grup

Lliure (Jocs
de taula,
De 12h música,
a 13h mandàles,
lectura,
fitxes,tv etc.)

Lliure (Jocs
de taula,
música,
mandàles,
lectura,
fitxes,tv etc.)

Lliure (Jocs
de taula,
música,
mandàles,
lectura,
fitxes,tv etc.)

Lliure (Jocs
de taula,
música,
mandàles,
lectura,
fitxes,tv etc.)

Lliure (Jocs
de taula,
música,
mandàles,
lectura,
fitxes,tv etc.)

De 13h
a 14h

Parar taula i
preparar el
dinar

Parar taula i
preparar el
dinar

Parar taula i
preparar el
dinar

Parar taula i
preparar el
dinar

Parar taula i
preparar el
dinar

De 14h
a 15h

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

De 15h
A 16h

Fer repòs

Fer repòs

Fer repòs

Fer repòs

Fer repòs

De 16h
a 17h

Pel·licula

Pel·licula

Pel·licula

Pel·licula

Pel·licula

De 17h
Activitat física Activitat física Activitat física Activitat física Activitat física
a 18h

TARDA

De 18h
a 19h

Tasques

Tasques

Tasques

Tasques

Tasques

De 19h
a 20h

Parar taula i
preparar el
sopar

Parar taula i
preparar el
sopar

Parar taula i
preparar el
sopar

Parar taula i
preparar el
sopar

Parar taula i
preparar el
sopar

De 20h
a 21h

Sopar

Sopar

Sopar

Sopar

Sopar

De 21h
a 22h

Descans

Descans

Descans

Descans

Descans
51

MEMÒRIA COVID 19

ACTIVITATS GRUPALS
Les activitats grupals que funcionen i es realitzen diàriament són les grupals. Aquestes
poden ser més dirigides pels monitors com també a través d’algun vídeo tutorial facilitat.

En ocasions també les han dirigit les pròpies persones

Aquestes activitats es realitzen mínim una vegada al dia
En el cas d’uns dels usuaris que degut a la seva diabetis és necessari que faci més activitat
física, l’activitat es realitza amb l’acompanyament del monitor o d’alguns companys que
s’han ofert a fer-ho, amb la voluntat d’animar.
Hi ha espais en que a través de la música, com el karaoke o espais de rituals
d’acompanyament en el dol i d’homenatge d’alguns companys que ens han deixat. Els
monitors han estat creatius i han sabut fer-ho a través de la motivació i de les iniciatives
proposades per les pròpies persones. La música ha estat una eina terapèutica, de cohesió
i d’entreteniment que ha creat espais molt positius.
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Altres activitats grupals també han estat els jocs de taula.
Aquestes activitats no sempre es poden fer amb tot el grup, de manera que quan és possible
es divideix el grup, així és propicia que es puguin desplegar amb èxit.
Aquesta setmana s’han iniciat activitats més concretes per treballar les emocions i poder
generar un benestar més a les persones de la llar.

ACTIVITATS INDIVIDUALS
Les activitats individuals varien, ja que en aquest pis és molt essencial les tasques de pis,
ja que s’ho realitzen tot ells, per tant són part del dia a dia i és important que tots hi participin.
De manera que ja fan el dinar com fan les classes de música, mandales, algunes activitats
cognitives com la lectura o el manteniment de l’escriptura.
Alguns d’ells fan el seu propi diari, o mantenen el contacte amb les persones o col·lectius
de la seva xarxa d’amics o familiars. Un contacte important per mantenir el benestar i sentirse acompanyats per les persones que forment part del seu cercle.
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Annex 7. Memòria d’activitats i suport tècnic
Programa d’Autonomia a la Pròpia Llar, PALL
Les accions de seguiment i suport del Programa van encaminades a acompanyar de
forma individual a tots els usuaris. Enviant el registre de les actuacions diàries al propi
Departament de TASF, a continuació les detallem:



Suport a través dels mitjans on line
Es crea un grup de WhatsApp amb un gran nombre de persones del PALL , amb
l'objectiu de crear un canal de comunicació fluid i interactiu entre ells. Un canal que
funciona per facilitar pautes d’actuació, consells i eines per part de l'equip tècnic.



Equip multidisciplinar
Es mantenen 4 professionals que de forma multidisciplinària actuen per al
seguiment telefònic i vídeo trucades, pel seguiment i suport emocional i psicològic i
per la detecció de necessitats. Aquest suport inclou les visites diàries als domicilis.



Mesures de protecció i lliurament de material
Sistemàticament, en les visites a domicili es lliura el material de protecció
establertes segons els protocols de la Fundació.



Seguiment diari a domicili
Es programen diàriament les visites a domicili, segons les necessitats que van
sorgint, modificant la planificació cada vespre d’acord amb les incidències.



Ampliació horària de l’atenció telefònica
S’amplia la franja horària d’atenció als caps de setmana de 8 a 22h, ampliant la
xarxa telefònica a un dispositiu mòbil més, per garantir aquesta atenció.



Material i recursos
Es lliuren eines d’entreteniment i manteniment d’habilitats de tipus cognitiu, lúdic i
físic ( jocs de taules, pautes d'exercici físic, jocs online….).



Seguiment familiar
S’estableixen trucades setmanals amb les famílies dels usuaris per la detecció de
suport davant la crisi en coordinació amb l’equip de suport psicològic i emocional.
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Coordinació i cooperació amb entitats tutelars i altres entitats de la salut
mental
S’estableix de forma diària comunicació per la col·laboració i treball en equip amb
la Fundació Tutelar de l'Anoia per tal de facilitar la tasca de seguiment i incidència.
S’estableixen reunions telemàtiques amb la coordinadora del Club Aidar, per tal de
posar punt en comú pautes d’actuació i treball per a aquelles persones amb
trastorn mental i que son beneficiaris d’ambdós serveis.

55

MEMÒRIA COVID 19

Annex 8. Memòria d’activitats i suport tècnic Servei
d’Atenció Domiciliària, SAD
El Servei d’Atenció Domiciliària, SAD, ha patit, degut a la situació provocada pel COVID19, alteracions importants provocades bàsicament pel confinament de les pròpies famílies
que han optat, davant la situació concreta de la Conca, i al no assistir als seus llocs de
treball, realitzar la cura i atenció dels seus familiars.
Dels 102 usuaris, actualment se’ls hi dona suport i atenció a 22 persones, alguns
sotmesos a reduccions del servei, concretament a 2 persones i 3 ampliacions provocades
per l’aïllament familiar i distància física, intensificant el suport del servei.
Les accions de seguiment i suport del SAD son individualitzades en tots els casos,
atenent les necessitats de cura de la salut, la higiene, les tasques domèstiques o el suport
en l’elaboració dels àpats. Es realitza un seguiment individualitzat de les actuacions de
forma diària.

A continuació us detallem aquest suport.



Equip multidisciplinar
Mantenim els suports però davant les baixes de servei per les causes abans
descrites, es reubiquen els professionals per donar cobertura als serveis
essencials, que degut a les baixes que pateix, requereix l’ampliació de la cartera.



Mesures de protecció i lliurament de material
Sistemàticament, en les visites a domicili es lliura el material de protecció
establertes segons els protocols de la Fundació.



Seguiment diari a domicili
Es programen diàriament les visites a domicili, segons les necessitats que van
sorgint, modificant la planificació cada dia d’acord amb les incidències.



Ampliació horària de l’atenció telefònica
S’amplia la franja horària d’atenció telefònica, actualment es reben trucades les 24
hores doncs s’ofereix servei de guàrdia per donar atenció en casos d’urgència que
requereixen desplaçament en alguns casos.
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Material i recursos
Es lliuren eines d’entreteniment i manteniment d’habilitats de tipus cognitiu, lúdic i
físic ( jocs de taules, pautes d'exercici físic, jocs online….) elaborat per l’equip
tècnic de la Fundació.



Seguiment familiar
S’estableixen trucades dos cops a la setmana amb les famílies dels usuaris per la
detecció de suport emocional o cobertura de necessitats davant la crisi, en
coordinació amb l’equip de suport psicològic i emocional.



Coordinació i cooperació amb entitats tutelars i altres entitats de la salut
mental
S’estableix coordinació setmanal amb la treballadora social del Consell Comarcal
de l’Anoia, d’acord amb les necessitats de valoració de dependència que
manifesten moltes famílies.
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Annex 9. Memòria d’activitats i suport tècnic equip
de noves tecnologies
A continuació us detallem les activitats i recursos per als serveis essencials durant el
confinament.
Museus:
Molts museus han obert les seves portes en les quals s’hi poden fer visites online i gaudir
dels coneixements, obres i demés. Aquí teniu una llista d’alguns dels museus més
importants:
Catalunya
Museu Història de Catalunya
Teatre Museu Dalí
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Sagrada Família
Catedral de Girona
Museu d’Arqueología de Catalunya
Tarraco 360º

Internacionals
Museo de El Prado - Madrid
Museu Reina Sofía - Madrid
Museu del Louvre
Museo de San Ildefonso
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Museu Frida Kahlo - Mèxic
Rijksmuseum - Museu Nacional d'Holanda
Museus del Vaticano
Museu Van Gogh - Holanda
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Galleria degli Uffizi - Florència
Museu Archeologico - Atenes
British Museum - Anglaterra

Guggenheim - Estats Units
The State Hermitage Museum - Russia

Aquests són alguns del que podeu trobar en l’àmbit internacional. Qualsevol museu té la
seva pàgina a la plataforma Google Arts & Culture i la majoria inclouen un tour virtual amb
la mateixa tecnologia que el Street View. Aquest servei de Google també te app per a
mòvil i tabletes i aquestes són les experiències que ens permet fer:
4 Things to Do With Your Camera Phone From Home

Destacar que hi ha dues plataformes en marxa en les quals s’hi podria participar amb els
usuaris.
La primera seria el https://museumquizacasa.org/ el qual bàsicament és un quiz de kahoot
amb l’objectiu de fer una visita del museu en qüestió i participar al quiz de les 18h de la
tarda.
L’altre és un hashtag que a nivell creatiu és divertit i des de el Departament de
Comunicació és podria fer difusió a les nostres xarxes i és els següent
#artathomechallenge el qual bàsicament és tracta de recrear un quadre i fer-se una foto.

Teatre:
La Mostra de Teatre d’Igualada
La Mostra s’ha reinventat i ha penjat moltes de les obres que s’havien de representar al
seu canal de Youtube. Aquí ús deixo l’enllaç: https://mostraigualada.cat/

Teatre al sofà
Iniciativa impulsada per la Xarxa de Biblioteques Municipals. Hi trobareu diferents obres
de teatre entre les quals potser podeu trobar alguna que sigui interessant per al vostre
usuaris. L’enllaç és el següent: https://bibliotecavirtual.diba.cat/arts-esceniques/teatre-al-sofa

El Tricicle
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Aquesta companyia de teatre s’ha proposat estrenar algunes de les seves obres al seu
canal de Youtube en el qual actualment podreu trobar molts sketch que han realitzat
durant la seva trajectoria. Aqui teniu l’enllaç: https://www.youtube.com/user/ELTRICICLE

El Mercat de les Flors
Aquest teatre especialitzat en dansa també s’ha sumat a les inciatives culturals per tal de
pal·liar aquests confinament i proposen uns menús esplendits sota el #NOEtDesballis.
L’enllaç on hi trobareu tota la informació és el següent: https://mercatflors.cat/
I qui sap si amb alguna obra ús inspireu a fer-la vostre o potser teniu més ganes de riure i
fer algun sketch per passar als altres pisos?

Oci:
Comunicació
Actualment està molt a l’ordre del dia poder fer una videotrucada amb els amics o
familiars. En aquest cas també es podrien fer entre les llars o fins hi tot amb usuaris que
estiguessin fora dels pisos o familiars. Més enllà del WhatsApp, Skype o el HangOuts
existeixen altres plataformes gratuïtes que permeten la connexió simultània de molta gent.
Són les següents:
8x8 Meetings
Jitsi Meet

Aquestes dues si es volen fer servir als mòbils és necessari descarregar-se la seva
aplicació pròpia i en quant al seu ús simplement s’ha de crear una sala i compartir la seva
adreça URL.

Constel·lacions
Durant els capvespres o nits podeu utilitzar aplicacions per tal de poder veure les
constel·lacions que us envolten o trobar la situació d’altres planetes en temps real. També
podeu aprofitar aquestes constel·lacions per buscar quins mites s’hi amaguen al darrera i
crear una mica de debat al voltant d’ells, ja que la majoria són prou sonats i donen molt
joc. Us recomanem les següents app:
Star Walk 2 Free: Atlas del cielo y Planetas
SkyView® Lite
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Jocs
Fer servir les tabletes o els mòvils no sempre és sinònim de jugar sol o contra algu de
forma remota. Existeixen alguns jocs que també ens permeten poder jugar 2 amb la
mateixa tableta, d’aquesta forma és més sencill que totes en poguem gaudir i fer-ne un ús
més responsable. A continuació ús deixo alguns exemples:

Un clàssic és el mític Fruit Ninja que ofereix la seva versió per a dues persones. Objectiu
principal de joc, tallar fruites amb el dit! Cal destacar que aquest joc permet escollir la
velocitat en la qual sortiran les fruites o el temps de joc, punt a favor.
Fruit Ninja®

Un altre clàssic de les reacreatives dels 80 i principis dels 90 eren les taules d’Ice Hoquei.
Ús porto la seva versió digital per a dues persones.
Glow Hockey 2

També un clàssic però aquest cop serà una gallina la que haurà de travessar rius,
carreters plenes de cotxes i altres perills. La seva interficie gràfica és molt minimalista i
costa d’entendre i tampoc es pot escollir la dificultat del joc, punts en contra.
Crossy Road

D’aquesta tipologia de jocs podeu trobar altres app’s les quals content molts mini jocs,
tants que no ens ha donat temps de testejar-los tots. Són produccions menys treballades
però potser ús son útils de cara aquests dies de confinament.

2 Player Games Free (1 a 6 jugadors)
2 3 4 Player Mini Games

Una altre opció que tindríeu seria competir entre pisos amb jocs com Apalabrados, Draw
Something Classic o similars.

ADVERTÈNCIA:
La majoria d’aquests jocs són gratuïts i per tant trobarem una quantitat important de
publicitat. Agrairíem que després d’alguna sessió amb les tabletes es revisin si s’han
instal·lat aplicacions noves i en tot cas desinstal·lar-les. Moltes gràcies.
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Per últim i no menys important, des de el departament de NNTT desconeixem quines són
les realitats de cada servei i dels seus usuaris per tant, ens agradaria que aquest
document fos col·laboratiu i vosaltres també hi poguéssiu dir la vostra i recomanar-nos els
recursos que ja heu trobat a dia d’avui, els que ús han sigut útils i els que no també o
simplement fer-nos consultes concretes a agarcia@auriagrup.cat i nntt@auriagrup.cat .
Moltes gràcies!
Entre totes ho podrem tot, ànims i força!
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