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OBJECTIUS

1. Dotar als professionals de les residències d’eines i recursos per 
conèixer i gestionar les seves pròpies emocions davant de situacions 
crítiques com les derivades de la pandèmia.

2. Proveir de recursos específics per a la realització d’activitats basades 
en l’atenció centrada en i des de la persona adreçades a estimular les 
diferents àrees de capacitat de les persones residents. 

3. Disposar d’un pla d’acompanyament personalitzable a les 
característiques de cada centre i dels seus usuaris.

4. Fer una avaluació de la implementació per poder definir propostes de 
millora i posar a disposició aquests materials a totes les residències de 
la ciutat.



ESTRUCTURA DEL PROJECTE

BLOC 1

Píndoles didàctiques 
per als professionals
• Gestió emocional dels 

professionals 

• Àrees de capacitat principals a 
estimular en les persones 
residents

BLOC 2

Fitxes d’activitats 
per a 

l’estimulació 
holística de les 

capacitats de les 
persones 
residents

BLOC 3

Acompanyament 
en la 

implementació 
en un programa  
específic per a 

cada centre

BLOC 4

Avaluació de 
l’impacte dels 

processos  
d’implementació  
i estratègies de 

millora continua 



BLOC 1

PÍNDOLES: Recursos i estratègies per al personal per millorar l’atenció a les persones 
grans residents davant l’emergència sanitària per Covid-19 i gestionar les pròpies 
emocions.



BLOC 1 – 15 PÍNDOLES DIDÀCTIQUES

Recursos i estratègies per al personal per millorar l’atenció a les persones grans residents davant 
l’emergència sanitària per Covid-19 i gestionar les pròpies emocions.





BLOC 2

ACTIVITATS I ORIENTACIONS CONCRETES PER A L’ESTIMULACIÓ COGNITIVA, 
FUNCIONAL I EMOCIONAL  DELS RESIDENTS

Objectiu

Oferir activitats fonamentades en l’atenció centrada en i des de la persona i accions 
específiques orientades a l’estimulació cognitiva, la promoció de l’autonomia personal i 
el benestar emocional de les persones residents. 



BLOC 2 – 45 FITXES D’ACTIVITAT PER A L’ESTIMULACIÓ HOLÍSTICA DELS RESIDENTS 
I GUIA D’ÚS PELS PROFESSIONALS

Criteris pedagògics i base general de pautes i recomanacions per a la implementació







BLOC 3

ACOMPANYAMENT EN LA IMPLEMENTACIÓ ALS CENTRES

Objectiu

Desenvolupar projectes d’implementació a cada un dels centres segons les necessitats 
detectades a partir dels instruments de  valoració i llistes de comprovació per a 
potenciar una  activació personalitzada i coherent amb les necessitats expressades i 
detectades a cada entitat. 



BLOC 4

SISTEMA D’AVALUACIÓ GLOBAL

Objectiu

Avaluar l’eficàcia i eficiència de la proposta metodològica presentada, així com el grau 
d’idoneïtat de la mateixa, potenciant l’autodeterminació de la persona  en el seu 
projecte de vida, des d’una perspectiva de l’ètica quotidiana que ens permet treballar la  
dignitat i la personalització.



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!


