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1. Introdución. 

AFA Viveiro nace no 2005 pola necesidade dun grupo de familiares de enfermos de 

recibir información e apoio nunha época na que a enfermidade de Alzheimer vai en 

aumento. 

A poboación destino de traballo de dita asociación está ubicada no Concello de Viveiro 

e concellos limítrofes. 

O traballo que se realiza dende a Asociación de familiares de persoas con Alzheimer e 

outras demencias de Viveiro está destinado a mellorar a calidade de vida dos enfermos 

de Alzheimer que residen no Concello de Viveiro e arredores, así como a das súas 

familias, proporcionando un respiro familiar. 

Esta asociación conta con obxectivos a cubrir; entre os que están: 

 Manter nos usuarios desta asociación o maior grao de autonomía persoal, así 

como conservar o maior tempo posible as funcións cognitivas superiores 

conservadas e mellorar as deterioradas. 

 Evitar o illamento do enfermo potenciando as relacións e actividades sociais 

gratificantes. 

Os obxectivos xerais que se pretenden conseguir: 

 Mellorar a calidade de vida dos enfermos e dos seus coidadores. 

 Conseguir unha atención integral do enfermo. 

 

Obxectivos específicos: 

 Manter o maior tempo posible as funcións cognitivas superiores conservadas e 

mellorar as deterioradas, mediante determinados exercicios. 

 Manter nos usuarios do centro o maior grao de autonomía persoal. 

 Ofrecer ás familias o apoio necesario tanto a nivel social, como psicolóxico, así 

como dotalas das habilidades necesarias para a realización das tarefas de 

coidado. Así como formalas mediante cursos para poder afrontar mellor o 

coidado do seu familiar enfermo. 

 Evitar o illamento do enfermo potenciando as relaciones e actividades sociais 

gratificantes. 

 Representar e defender os intereses dos familiares e enfermos. 
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O aumento da esperanza de vida da poboación, produciu un incremento no número de 

persoas maiores da nosa sociedade.  

A medida que a nosa poboación envellece, a enfermidade de Alzheimer e outras 

demencias fixéronse cada vez máis frecuentes e representan un serio problema. 

 

Na actualidade en Galicia existen aproximadamente unhas 40.000 persoas con 

demencia, dos cales un 60% sofren a enfermidade de Alzheimer. 

 

Actualmente non existe un tratamento curativo para o Alzheimer, polo que non cabe 

dúbida que a atención ó paciente con demencia require un tratamento multidimensional. 

 

Esta enfermidade non afecta só ó enfermo senón tamén ó entorno do mesmo. 

As terapias non farmacolóxicas entre as que se encontra a estimulación cognitiva, son 

moi importantes en todas as súas dimensións, xa que pretenden diminuír o exceso de 

discapacidade que a enfermidade de Alzheimer e outras demencias provocan e manter o 

maior grao de autonomía no enfermo. 

 

AFA Viveiro pon en marcha un taller de estimulación cognitiva destinado a personas 

afectadas de Alzheimer e outras demencias debido á demanda por parte das familias 

destas persoas enfermas. 
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2.Programa de acollida ao usuario e familias. 

Mediante este programa levamos a cabo a primeira atención a familiares de personas 

afcetadas de Alzheimer ou outras demencias unha vez manifestan a necesidade de ser 

informados.  

 

Este primeiro contacto realízase a través da psicóloga da asociación, que será a 

encargada de proporcionar información aos demandantes sobre as características da 

asociación e os recursos dos que dispón.  

 

O programa de Acollida supón na meirande parte dos casos a primeira oportunidade do 

familiar de expresarse a nivel emocional, manifestar as súas intencións e tamén as 

dúbidas de cara a un futuro próximo, polo tanto, a acollida é clave tanto se  producen ou 

non intervencións posteriores. 

O protocolo de admisión seria o seguinte: 

 Entrevista inicial a familiares 

 Entrevista inicial coa persoa nova usuaria 

 

Unha vez recollida toda a información e tendo sempre en conta o establecido ao 

respecto nos estatutos da asociación, a psicóloga pasará a analizar os resultados obtidos 

e en función dos mesmos procederá ou non á admisión do usuario ou usuaria de AFA 

VIVEIRO. En caso de admisión, cando se considere que o usuario xa superou o período 

de adaptación, a psicóloga procederá a pasarlle unha serie de test e cuestionarios para 

avaliar o seu nivel de deterioro cognitivo e adaptar así as actividades realizadas na 

U.R.F. ás súas capacidades.  

En caso de non admisión, os profesionais encargaranse de derivar ao enfermo e os seus 

familiares á entidade ou profesionais que considere máis adecuados. 
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3.Programa de estimulación cognitiva. 

 
 

O presente programa pretende contribuír na prevención e potenciación dos procesos 

cognitivos que se deterioran na etapa adulta, é dicir, as distintas necesidades cognitivas, 

referidas ó razoamento, memoria, atención, concentración, etc. 

 

Esta proposta, axudará na permanencia das habilidades cognitivas no desenrolo do 

adulto maior, posibilitando unha mellor calidade de vida. 

 

Estimulación cognitiva é unha disciplina de intervención psicolóxica que integra todo 

un conxunto de técnicas e estratexias sistemáticas e estandarizadas que teñen por 

obxectivo activar e exercitar as distintas capacidades e funcións cognitivas existentes no 

individuo, co fin derradeiro de mellorar o seu rendemento. 

 

A demencia é a perdida global da función cognitiva que interfire nas actividades 

habituais da persoa, tanto na súa relación social como laboral. A demencia é unha das 

principais causas de discapacidade e dependencia entre as persoas maiores en todo o 

mundo. 

A demencia caracterízase pola diminución da memoria recente e retrógrada xunto a 

outros déficits, como por exemplo, alteracións do pensamento abstracto, xuízo, 

coordinación, planificación e organización, linguaxe oral e escrito, cálculo, orientación 

espazo temporal, para que a avaliación sexa necesaria para chegar a un diagnóstico. 

Se pretende, estimular as capacidades das persoas adultas, a través de avaliacións e 

realización de exercicios para unha completa psicoestimulación cognitiva. 

Realizaranse actividades focalizadas, mediante a presentación de estímulos variados e 

tarefas, xeralmente de distinta complexidade, que servirán, para o seu propio desenrolo 

cognitivo, para elo os materiais que podemos utilizar para estimular as funcións 

cognitivas son moitos e variados; dende obxectos da vida cotiá, pasando por xogos 

psicoeducativos adaptados, pasatempos, láminas de imaxes, cadernos de exercicios, etc. 
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3.1. Obxectivos do programa 

 

Os obxectivos xerais que se pretenden acadar : 

 Mellorar a calidade de vida dos enfermos e dos seus coidadores. 

 Acadar unha atención integral do enfermo. 

Os obxectivos específicos son: 

 Manter o maior tempo posible as funcións cognitivas superiores conservadas e 

mellorar as deterioradas, mediante exercicios adecuados. 

 Manter nos enfermos o maior grado de autonomía. 

 Ofrecer ás familias o apoio necesario tanto a nivel social, como psicolóxico, así 

como dotalas das habilidades necesarias para a realización das tarefas de 

coidado. 

 Evitar o illamento do enfermo potenciando as relacións e actividades sociais 

gratificantes. 

  Representar e defender os intereses de familiares e enfermos. 

 

3.2 .Actividades a realizar 

 

No taller de estimulación cognitiva realízanse unha serie de actividades concretas que 

teñen como finalidade optimizar a eficacia do funcionamento das distintas capacidades 

e funcións cognitivas (percepción, atención, razoamento, abstracción, memoria, 

linguaxe, procesos de orientación, praxias, etc). 

 A quen vai dirixido: 

O taller de estimulación cognitiva vai dirixido a aqueles usuarios que se encontran nun 

estado leve - moderado. Na AFA temos uns usuarios pola mañá e outros distintos pola 

tarde. 

 Profesionais: 

A intervención será levada pola Educadora Social. No caso de que dito profesional non 

puidera realizar dita tarefa cos usuarios pasaría a ser desempeñada por outro profesional  
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cualificado que se encontre nese momento no centro ( psicólogo, técnicos, coidadoras, 

etc.) e sempre tendo en conta unha serie de instrucións. 

 

 Duración: 

O taller de estimulación cognitiva levase a cabo de luns a venres de forma oral. 

A asociación ten un horario de 10:00 h a 13: 00 h polas mañás e pola tarde de 16:00h a 

19:00h.  

Polo tanto, o taller realizase a primeira hora cunha duración de 1h e 15 min. 

(10:15h a 11:30 h polas mañás e de 16:15 a 17:30h polas tardes ) sempre e cando non 

haxa algunha alteración da planificación debido a realización doutra actividade. 

Tamén realizase unha actividade de estimulación cognitiva de forma escrita onde se 

poñen en practica tamén o calculo, memoria, praxe e gnoses, atención, linguaxe. 

 

 Metodoloxía: 

Os diferentes ámbitos que intentamos mellorar e reforzar cos usuarios son: 

 

 

 

 

 

orientación Atención Linguaxe Cálculo 

Asociación Visualización Praxias Memoria 
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3.3.Talleres 

 

3.3.1.Taller individual de estimulación cognitiva. 

 

A finalidade deste taller é de traballar dunha formal máis persoal e especifica 

con cada usuario dependendo do seu grao ou nivel da enfermidade. As persoas 

que se atopan nunha primeira fase da enfermidade realizan as mesmas 

actividades de estimulación cognitiva que se fan no taller grupal: calculo, 

memoria, linguaxe, etc. 

Na intervención tamén  trabállanse actividades de procedementos mediante as 

que se lle proporciona aos participantes estimulación cognitiva adaptada ao seu 

nivel cognitivo e funcional, e realizada dunha maneira que non lles resulta  

artificial, posto que son tarefas moi relacionadas coas actividades da vida diaria, 

utilizando sempre materiais de uso cotiá. 

 

Os usuarios mentres participan expresan os seus sentimentos, dependendo do 

nivel da enfermidade na que se encontren, recordan momentos da súa vida e 

tamén adestran capacidades como: compresión verbal, construción de frases, 

atención e razoamento lóxico ( en estados leves e moderados). 

Para aqueles usuarios que se atopan nun fase mais avanzada realízanse 

actividades ( método Montessori) como: verter, prensar, recoller con la mano,  

usando instrumentos, clasificación por formas, obxectos y categorías, 

discriminación sensorial, motricidade fina, coidado del entorno, coidado persoa, 

seriación, etc. 

 

 Profesionais: 

Os profesionais que levan a cabo estas actividades/ talleres son a educadora 

social ou a psicóloga. Tamén contase coa axuda das auxiliares. 

 

 Duración: 

O taller individual levase a cabo no taller 2 onde se realiza a estimulación 

cognitiva ou outra actividade. Realizase no mesmo horario do taller grupal, no  
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cal vaise alternando durante a semana aos diferentes usuarios, e que ten unha 

duración de 1h e 15 min. (polas mañas de 10:15 h a 11:30 h e polas tarde de 

16:15 h a 17:30 h) 

 

 Metodoloxía: 

Os talleres individuais serven para traballar, de forma específica co usuario, 

oralmente a estimulación cognitiva pero tamén para traballar diferentes 

actividades, xogos individuais ,etc. Algunhas desas actividades comprenden: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Discriminación sensorial 

Actividades de coller 

Actividades de motricidade fina 

Actividades de clasificación 

Actividades de seriación  
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3.3.2. Taller de laborterapia 

A laborterapia é moito mais que facer manualidades. O Centro Estatal de 

Atención as Persoas coa Enfermidade de Alzheimer e outras Demencias ( CRE 

Alzheimer) define a laborterapia como “ un método terapéutico de terapia 

ocupacional que pretende por medio da actividade e a ocupación, manter, 

reeducar e rehabilitar os aspectos físicos cognitivos e sociais dos individuos”. 

A principal característica da laborterapia é que os obxectivos plantexados cos 

maiores que participan están referidos a súa rehabilitación integral, non 

simplemente ao entretemento. 

 

 Obxectivos: 

o Fomentar a creatividade e a expresividade dos usuarios para que se 

sentan creadores auténticos das súas obras. 

o Alcanzar o maior grao de autorrealización posible. 

o Aumento da autoestima dos usuarios e a confianza en sé mesmo. 

o Fomentar a adquisición dos hábitos de comportamento orientados as 

relacións sociais. 

o Desenrolar destrezas para a ocupación durante o tempo libre en tarefas 

gratificantes. 

o Promover o máximo nivel de independencia persoal. 

 

 A quen vai dirixido: 

Este taller vai dirixido aos usuarios cun nivel de deterioro cognitivo leve. As 

características destes usuarios propicia a programación dun taller encamiñado a 

participación tanto individual e grupal. 

 

 Duración: 

O taller de laborterapia realizase todos os mércores cunha duración de 1hora  

aproximadamente ( polas mañás de 11:45 h a 12:45 h e polas tardes de 17:45 h a 

18:45 h). 
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 Metodoloxía: 

A metodoloxía desta actividade ten como guía e método de actuación: a 

participación, o traballo en equipo, a relación do entorno e o grupo de iguais e 

debe propiciar as motivacións polo aprendizaxe de novas habilidades creativas e 

sociais. 

 

3.3.3.Taller de Musicoterapia 

 

A musicoterapia é unha terapia creada para facilitar, promover a comunicación , as 

relacións, aprendizaxe, o movemento, a expresión, a organización e outros obxectivos 

terapéuticos relevantes para satisfacer as necesidades físicas, emocionais, mentais, 

sociais e cognitivas. Ten como fin desenrolar potencialidades y/o restaurar as funcións 

do individuo de maneira tal que este poda lograr unha mellor integración  interpersoal e 

consecuentemente unha mellorar calidade de vida a través da prevención, rehabilitación 

e tratamento. 

 

 Obxectivos: 

o Axudar a aprendizaxe, mellorar a orientación á realidade, aumentar a 

capacidade de atención e concentración e manter ou mellorar as 

habilidades verbais e a comunicación. 

o Aumentar a interacción e a comunicación social. 

o Reducir e previr o illamento e mellorar as habilidades sociais e a 

autoestima. 
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o Promover a relaxación , reducir a axitación e diminuír os niveis de 

ansiedade. 

o Facilitar os espazos de reflexión sobre temas transcendentes que 

preocupan aos maiores. 

o Intentar mellorar a calidade de vida a través de relacións sociais e 

interpersoais. 

 

 A quen vai dirixido: 

Este taller vai dirixido a tódolos usuarios da asociación que se encontran tanto 

polas mañás como pola tarde. 

 

 Profesionais: 

O taller lévao a cabo tanto a psicóloga como a educadora social, como o equipo 

profesional que desenrola os programas, actividades e talleres da asociación. 

 

 Duración: 

O taller de musicoterapia realizase todos os martes cunha duración de 20 

minutos. Polas mañás realizase de 11:10 h a 11:30 h e pola tarde de 17:10 h a 

17:30h. 

 

 Metodoloxía: 

A musicoterapia lévase a cabo con todos os usuarios nun círculo para que todos 

se poidan visualizar cara a cara. A cada un se lle da a letra para poder léela, 

comentala e cantala despois. Todas as cancións que se utilizan son cancións 

relacionadas cos tempos pasados ( a musicoterapia axuda moito a 

reminiscencia), con cancións relacionadas con festas, cantigas galegas ou 

grandes cantantes da súa época.) 

 

 Avaliación: 

Na avaliación tense en conta a participación, satisfacción e a comprensión da 

actividade. Con este taller tratase mellorar a calidade de vida do usuario, 

mellorar a súa autoestima e axudar as relacións sociais. 
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3.3.4.Taller de estimulación funcional. 

 

Actividades básicas de la vida diaria 

 

As actividades básicas da vida diaria son aquelas actividades que engloban as 

capacidades de auto coidado mais elementais e necesarias que o ser humano realiza 

de forma cotiá , en concreto, aquelas na que a persoa as realiza de forma autónoma e 

integrada no seu entorno e cumpre o seu rol ou roles dentro da sociedade. 

 

 A quen vai dirixido: Esta actividade vai dirixida a todo aquel usuario que estean 

na asociación e que poidan participar en dita actividade. Trala a súa avaliación 

determinarase se cada usuario poder ter dita intervención. 

 

 Duración: As actividades lévanse a cabo todos os xoves no taller individual 

rotando cada usuario. Fanse tanto pola mañá como cos usuarios de pola tarde. O 

horario sería polas mañás de 10:15h a 11:30h e polas tardes de 16:15h a 17:30h. 

 

 Profesionais: A intervención será levada pola educadora social. En caso de que 

dito profesional non puidera realizar esta tarefa co usuario, pasaría a ser 

desempeñada por outro profesional cualificado que se encontre na asociación ( 

técnicos, auxiliares, etc.) e seguindo sempre nas instrucións da educadora social  
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e informando de calquera problema que xurdira ou dubidas que puideran 

interferir coas ABVD no usuario. 

 

 Obxectivos: 

o Potenciar una autonomía persoal para lavarse e asearse. 

o Adquisición e mantemento de hábitos persoais para obter una 

independencia no vestido e o coidado da roupa. 

o Potenciar o desenrolo das súas habilidades e destrezas cognitivo – 

funcionais. 

o Autonomía para limpar e coidar as súas pertenzas, así como o seu 

lugar de traballo como a súa vivenda habitual. 

o Desenrolar os hábitos necesarios para manter una saúde física e 

nutrición correcta. 

o Individualizar a acción ante a persoa, tratando de conservar o seu 

estilo de vida. 

o Facilitar a súa interacción co entorno físico e humano. 

 

 

 Metodoloxía: Para realizar as actividades básicas da vida diaria fíxose un 

desglose de cada unha de elas para realizalas especificamente: 

o Baño / ducha: Identificar os obxectos necesarios para este fin. 

Estimulación dos movementos. En que parte da casa se encontra a ducha, 

lavabo, etc. E recoñecer fotografías. Utensilios : xabón, esponxa, 

champo, toalla, etc. 

o Hixiene persoal e aseo: coller, usar e identificar os obxectos necesarios 

para este fin. Como por exemplo cepillalos dentes, afeitado, peitearse, 

secar o pelo, lavala cara, votar colonia, etc. Estimulación dos 

movementos, identificar en que parte da casa realizamos esta acción, etc. 

Materiais que se utilizan para esta actividade son: o cepillo de dentes, 

pasta de dentes, xabón, toalla, colonia, etc. 
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o Vestido: Selección da roupa e asociar segundo a estación do ano. Vestir e 

desvestir dunha maneira secuencial, abrochar e axuste da roupa e o 

calzado. Tamén observar a independencia do vestido no cuarto de baño. 

o Comer: estimulación da musculatura facial e bucal así como a posición 

cervical correcta. Utilizar o esquema corporal de cara, nuca e tronco. 

Emprego de maquetas que se atopan no taller para o atado de calzado. 

Utilizar unha chaqueta de botóns e de cremalleira. Saber onde se coloca 

cada prenda de vestir mediante fotos. 

o Alimentación: Tarefa secuencial das tarefas e das comidas, tanto a 

inxesta da comida liquida como a sólida. Recoñecemento de utensilios 

necesarios, discriminación dos cubertos. Ben agarre dos cubertos, cortar, 

etc. Utensilios que se utilizan: mantel, vaso, cubertos, prato fondo e 

llano. Imaxe dunha mesa posta e que sexa capaz de recrear e saber poñer 

a mesa tal cal aparece. Mobilidade funcional: Moverse dunha posición a 

outra. Saber sentarse e levantarse da cadeira. Facer recorrido dunha sala a 

outra, ir o baño, abrir unha porta e cerrar, etc. 

 

 Avaliación: Tra-la intervención detallase como foi o grado no cal o usuario 

desenrolou cada una das actividades. Poderase ver se cada usuario é capaz de 

realizar de forma independente calquera das actividades básicas. 

 

 

 

 

 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 AFA VIVEIRO Páxina 17 
 

 

Actividades instrumentais de la vida diaria: 

 

 Estas actividades están orientadas a aquelas actividades que teñen que ver máis co 

entorno das persoas. Polo que, posibilita o mantemento da súa autonomía persoal o 

maior tempo posible. Ademais, pódense exercitar outros ámbitos como son o 

razoamento numérico, atención, coordinación oculo – manual, memoria, gnoses e 

praxes. 

 A quen v ai dirixido: Esta actividade vai dirixida a tódolos usuarios que se 

atopan na asociación para poder observar o seu grado de independencia. 

 

 Profesionais: A actividade leva a cabo o equipo profesional da asociación neste 

caso seria a educadora social ou a psicóloga. 

 

 Duración: Esta actividade realizase todos os xoves despois de realizar as 

actividades básicas da vida diaria. 

 

 Obxectivos: 

o Manter o máximo posible a autonomía persoal das persoas. 

o Estar en contacto sempre co entorno social. 

o Manexar todas as habilidades sociais para ter unha mellor calidade de 

vida. 

 

 Metodoloxía: Para este taller funcional leváronse a cabo diferentes actividades e 

observacións: 

o Manexo do calendario: Nesta actividade pídeselle ao usuario 

que sexa capaz de identificar o dia, mes e ano. Traballase a 

orientación, a atención e a concentración mediante unha serie 

de pregunta cun calendario diante. 

o Manexo do telefono: Nesta actividade contase cun telefono 

real ( sen estar conectado) e onde se lle pide ao usuario que 

marque uns números de telefono, se  acorda dalgún da súa 

familia, etc. A avaliación desta actividade terémola en conta 
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vendo se o usuario recoñece o obxecto e o utiliza dunha forma 

correcta. 

o Manexo do diñeiro: Moitos usuarios , comezando xa nas fases 

iniciais , deixan de familiarizar co tema do manexo de cartos e 

todo o que teña que ver con ir a compra. O que se intenta e 

que recoñeza as moedas , ver o nivel de deterioro, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.Taller de xerontoximnasia e psicomotricidade. 

 

A xerontoximnasia ten como obxectivo de manter o estado de saúde e prever 

declive funcional das persoas maiores. Trátase de exercicios destinados a traballar o 

movemento de músculos e articulacións co fin ultimo de mellorar o aparato 

cardiorrespiratorio e as funcións cognitivas. Polo tanto non se trata soamente de 

mellorar o estado físico senón tamén o estado mental. 

 

Todos desexamos chegar a maiores cun bo estado físico e mental e cun elevado 

grao de benestar a todos os niveis. Inténtase potenciar unha boa actitude fronte a aquelas 

prácticas que favorezan e potencien os hábitos de vida saudable. 

A xerontoximnasia esta destinada a calquera persoa que queira mantense activa 

fisicamente e prever o envellecemento. Debido as súas características especiais moitas 
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asociacións, centros de dia, residencias, etc acollen esta actividade xa que é idónea          

(recomendada polo médicos) como tratamento non farmacolóxico para aquelas 

enfermidades como: enfermidade do Alzheimer, demencias fronto-temporais, 

enfermidade de Párkinson, calquera proceso de demencia, etc. 

 

 Obxectivos: 

o Favorecer de forma integral o dinamismo con conductas básicas 

motoras. 

o Estimular de forma regular las capacidades sensoriais: visión, 

audición.. 

o Executar os procesos cognitivos básicos: memoria, atención, 

linguaxe. 

o Aumentar a capacidade funcional, o equilibrio, a axilidade, a destreza 

e a coordinación. 

o Mellorar a función cerebral e o sono, reducindo estados depresivos 

favorecendo a sensación de benestar. 

 

 A quen vai dirixido: O programa de psicomotricidade e xerontoximnasia vai 

dirixido a aqueles usuarios que están nun fase inicial ou moderada onde a súa 

mobilidade funcional non esta moi deteriorada. 

 

 Profesionais: A asociación conta cun programa de cooperación coa Deputación 

de Lugo denominado “Programa Mo-vémonos” onde nos achegan unha 

profesional especializada en TAFAG e que realiza o taller de xerontoximnasia. 

Tamén o realiza a educadora social aqueles dias onde o profesional non realiza o 

taller. 

 

 Duración: O taller realizase os martes e os xoves de tódolos meses. Agora 

mesmo o programa estase realizando dende Outubro 2018. O horario é polas 

mañás de 11:45 h a 12::45 h e polas tardes de 17:45 h a 18:45 h cunha duración 

de 1h. 
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 Metodoloxía: Lévanse a cabo diferentes pautas para realizar o taller. O 

profesional dispón aos usuarios nun circulo e sentados para facer a 

xerontoximnasia sentados. Os usuarios que teñen mais deterioro cognitivo 

póñense mais o lado do profesional por si necesitara axuda. A continuación se 

lles explica a actividade que imos realizar. A actividade consistira en realizar 

unha serie de exercicios co fin de mover todas as partes do corpo para 

exercitalas.  

Os exercicios son acordes segundo as capacidades de cada usuario. Debemos 

asegurarnos de que o usuario comprende, repetindo ou explicándolle cantas 

veces sexa necesario. Os exercicios realízanse a través da imitación. A imitación 

é importante nos usuarios mais deteriorados a nivel cognitivo e en persoas con 

déficits auditivos importantes. Pese a que existan dificultades na realización dos 

exercicios, hai que ter claro que non importa tanto o nivel técnico senón a 

relación interpersoal que obtén o usuario na actividade física. 

 

 

 

 

As actividades que se realizan son: 

•  Actividades de mobilidade facial e corporal ( elevación, 
flexión, rotación dalgunhas partes do corpo, etc.). 

•  Actividades con aros. 

• Actividades con pelotas. 

• Actividades con picas. 

• Actividades con xogos. 
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 Avaliación: Para levar a cabo a avaliación tense en conta a participación, a 

satisfacción dos usuarios e problemas xurdidos mediante técnicas da 

observación e da conversación. 

 

3.3.6.Actividades lúdicas ,visitas e saídas culturais. 

 

 Magosto: 

 O magosto celebrouse o 31 de outubro onde os usuarios puideron desfrutar dunha 

merenda con castañas asadas e realizaron no taller de laborterapia uns colares de 

zonchos. Con esta actividade reforzamos a orientación temporal e as reminiscencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nadal:  

 

o Visita ao Belén: Este ano aproveitando a inestimable axuda das 

voluntarias da asociación  acercámonos a visitar o belén de Santa 

María cos nosos usuarios, comentando os diferentes oficios 

representados no belén.  
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o Botas de Nadal: No taller de laborterapia os nosos usuarios 

confeccionaron unhas botas de nadal nas que escribiron os seus 

desexos para o ano novo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Árbores: Os usuarios realizaron unhas árbores de nadal e andivemos 

repartíndoas polas farmacias do casco histórico de Viveiro e aos 

arredores para dar visibilidades da enfermidade do Alzheimer nestas 

datas sinaladas e acordarnos dos nosos maiores. 
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 Saída a exposición : Grazas ao persoal voluntario de “La Caixa” así como o 

persoal voluntario da asociación aproveitamos para realizar unha saída cos nosos 

usuarios e visitar a exposición fotográfica “unha mirada de antano” de Ruth 

Matilda Anderson, na sala de exposición da biblioteca municipal de viveiro. 
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 Entroido: celebramos a festa do entroido acompañados de música e unha 

merenda típica de esta épica onde os usuarios , anteriormente, fixeron no taller 

de laborterapia o seu disfraz. A temática deste ano foi de peixes.  

 

 

 

3.3.7.Xogos lúdicos. 

 

 Individuais 

 

0s xogos individuais lévanse a cabo no taller de estimulación individual ou naqueles 

momentos onde usuario terminou algunha tarefa e que sirve para ocupar o tempo libre. 

Nestes xogos contamos con puzzles, recoñecemento e discriminación de imaxes, 

clasificación de obxectos e formas, etc 
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 Grupais: 

 

Nestas actividades intentamos mellorar as habilidades sociais, a participación, a 

comunicación, as relacións, a satisfacción dos usuarios , etc. Tódolos venres de 11:45h a 

12:20 h xogamos ao Bingo ( polas tardes de 17:45h a 18:20h). 

 

Despois ata a hora de saída os usuarios xogan por exemplo con tables. Este seria un 

pequeno acercamento ao uso das novas tecnoloxías. Outros usuarios xogan as cartas, fan 

labores de calceta, etc. 

 

Terapia de reminiscencia: 

 

A reminiscencia consiste en pensar ou falar sobre a propia experiencia vital, co fin de 

compartir recordos e reflexionar sobre o pasado. Esta terapia pode levarse a cabo de 

modo formal cunha estrutura e dirixida por un profesional, ou de modo informal entre 

os familiares. 

O obxecto principal da terapia de reminiscencia é a estimulación da memoria 

episódica autobiográfica. Existe tamén un estimulación cognitiva colateral xa que tamén 
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estimulamos a atención, linguaxe expresivo e comprensivo, a orientación en tres esferas, 

a memoria semántica e gnoses entre outros aspectos. 

 

Terapia de lectura 

 

Nos enfermos de Alzheimer é moi importante conseguir un retardo na evolución da 

enfermidade. Un dos efectos que o Alzheimer provoca é a da progresiva perdida das 

capacidades cognitivas e é nestas nas que as persoas que coidan o enfermo deben 

incidir. 

Coa lectura intentase reforzar a compresión, atención, memoria, linguaxe e incluso a 

reminiscencia debido que os textos sempre son relacionados con datas, lugares, ou 

festas que fan recordar cousas das nosas vidas e que dan pé a conversación. 

Esta terapia realizase nalgúns casos no taller da estimulación cognitiva grupal ou de 

forma individual. 

 

3.3.8.Taller interxeneracional. 

Nos meses de Febreiro, Marzo, Abril e Maio visitáronos os nenos do colexio Landro de 

Viveiro en grupos reducidos de oito por cada sesión, colaboraron e participaron en 

tódalas actividades que se realizan na asociación integrándose cos nosos usuarios. 

 

 

Ten como finalidade fomentar as relacións entre os nenos e os maiores co ánimo de 

enriquecer os vínculos.  

 Obxectivos: 

 

Potenciar a participación  conxunta de nenos e maiores 

Provocar a reflexión conxunta de nenos e maiores de forma entretida ou activa ao 
comportamento no entorno social 

Trasmitir valores de respecto e convivencia 

Desenrrolar a imaxinación e creatividade dos participantes 
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3.3.9.Taller de prevención “Envellecemento activo”. 

 

Este taller está dirixido pata persoas con perdidas de memoria asociadas á idade ou con 

un deterioro cognitivo leve.  

Estes talleres impártense os Luns, mércores e venres de 10:30 a 12:00 en Viveiro e os 

Luns de 16:30 a 18.00 en O Vicedo. 

 

 Obxectivos xerais 

 

 Manter a capacidade funcional e preservar a autonomía das persoas que 

presenten perda de memoria asociada á idade ou deterioro cognitivo 

lixeiro, mellorando así a súa calidade de vida.  
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 Ensinar ós participantes do taller de estimulación, mediante exercicios 

prácticos, as principais estratexias de memoria, as asociación mentais, os 

puntos de referencia, de maneira que poidan aplicalas na súa vida diaria 

para solventar os seus problemas de memoria.  

 

 Dar ós participantes do taller a posibilidade de desenvolverse mellor nas 

súas actividades da vida diaria e manter o maior tempo posible a súa 

independencia e autovalidez. 

 

 Obxectivos específicos 

 

 Estimular a comunicación, a curiosidade, a confianza en sí mesmo. 

 Coñecer os mecanismos implicados no funcionamento da memoria. 

 Mellorar as habilidades perceptivas e atencións.  

 Mellorar a memoria visual, olfactiva, táctil, auditiva e gustativa.  

 Aprender a utilizar estratexias de memoria internas, tanto visuais como 

verbais, que permitan compensar os efectos das alteracións de memoria. 

 Coñecer en que consisten as axudas externas, práctica do seu emprego e 

aplicabilidade das mesmas na vida diaria.  

 Diminución da ansiedade que pode padecer unha persoa ante os problemas 

de memoria e adquisición de actitudes positivas que permitan compensar 

estes problemas.  
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Actividades que se realizan no taller: 

Orientación 
espacial e 
temporal 

Linguaxe 
Exercicios de 

memoria 

Exercicios de 
atención 

Cálculo 
mental 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 AFA VIVEIRO Páxina 30 
 

 

 

  

4. Apoio psicolóxico. 

 

Ademais de traballar coas persoas enfermas, tamén se traballará cos familiares, 

realizarase apoio psicolóxico ó familiar, as persoas familiares expresan os sentimentos, 

tanto positivos como negativos, que están experimentando ó longo do proceso de 

coidado. O obxectivo é que se liberen tensións, xeneradas polos conflitos e realidades 

ás que se enfrontan diariamente. 

 

Mediante as sesión, os familiares expresarán non só as dificultades que se encontran na 

vida cotiá, senón tamén se traballe os recursos que se poden empregar para saír dos 

problemas ós que se enfrontan. É moi importante prestar apoio psicolóxico para previr o 

“síndrome do coidador queimado”. 

 

 

5.Formación a coidadores. 

 

Ademais do apoio psicolóxico, a formación dos familiares ou persoas interesadas no 

tema é unha parte crucial de todo o proceso de coidar, para mellorar a calidade de vida 

tanto do enfermo como do coidador, así como para mellorar tamén a súa resposta a 

diferentes situación no coidado da persoa enferma. 

 

O proceso de formación das persoas coidadoras é parte das actividades que se realizan 

na asociación xa que se parte da base que o Alzheimer afecta non só á persoa afectada, 

senón a todo o entramado familiar. Desta maneira proporciónase ó coidador mediante a 

formación de distintos temas de interese as ferramentas necesarias para afrontar esta 

enfermidade.A media de persoas familiares ou coidadores non profesionais asistentes ás 

charlas de formación é de 16 asistentes. 
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 5.1. Xuntos nos coidados. 

Este programa vai dirixido a familiares de persoas con Alzheimer e outras demencias e 

persoas interesadas no tema. O programa esta organizado pola Federación de Alzheimer 

de Galicia en colaboración coa Conselleira de política Social da Xunta de Galicia e o 

Concello de Viveiro. 
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6. Programa Red Paraguas Alzheimer de atención no rural. 

Este programa prestase a través de diversas unidades de memoria, Unha atención 

individual e especializada a persoas con algunha demencia neurodexenerativa a 

residentes no rural galego mentres as persoas coidadoras  principais participan nun ciclo 

de formación. En estas unidades de memoria trabállanse todas as áreas cognitivas co fin 

de manter a autonomía da persoa con demencia co máximo tempo posible así como 

conservar as súas habilidades preservadas. En concreto a nosa asociación imparte este 

programa no Concello de Ourol. 
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7. Día do Alzheimer. 

Tódolos anos o 21 de setembro conmemórase o Día Mundial do Alzheimer, un 

día onde todas as administracións, asociacións, persoas afectadas, familias, voluntarios, 

etc, poñemos o foco nunha enfermidade que segundo expertos serán “a epidemia do 

século XXI”. 

Neste caso, como en anos anteriores AFA Viveiro pon unha mesa informativa 

para sacar a enfermidade á rúa, e dar información sobre os servizos que prestamos no 

concello de Viveiro. 

No día mundial do Alzheimer iluminouse un edificio emblemático da nosa vila, neste 

caso a porta de Carlos V, en memoria de todas as persoas afectadas polo Alzheimer e 

outras demencias. 

Tamén participamos na III andaina solidaria organizada por FAGAL para así poñer en 

valor ós coidadores de persoas afectadas polo Alzheimer e outras demencias, chegamos 

a praza do obradoiro para deixar a nosa mochila na árbore da memoria xunto coas 

outras asociacións galegas. 

 

 

  


