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 AFAGA pertence á Confederación Nacional de Asociacións de Familiares de 

enfermos de Alzheimer (CEAFA) a través da Federación de Asociacións Galegas de 

Familiares de Enfermos de Alzheimer (FAGAL), da que AFAGA foi membro fundador.  

Dentro dos seus fins máis destacados están a orientación e información tanto a 

familiares como á poboación en xeral, achegar a realidade Alzheimer ás entidades 

públicas e privadas co obxectivo de conseguir unha resposta ampla e eficaz ás 

demandas deste colectivo e estimular e colaborar nas investigacións que sobre esta 

enfermidade se realicen. 

AFAGA ten asumido tamén un importante papel de entidade provedora de múltiples 

servizos no ámbito atención socioasistencial ás persoas maiores con dependencia; 

equipamentos, actividades e servizos aos que teñen acceso un número considerable 

de persoas tanto persoas dependentes como enfermos e familiares e coidadores. 

A asociación xestiona un Centro de Día, unha Unidade Terapéutica e ten un Centro de 

Atención Integral, recursos a través dos que ofrece apoio e atención tanto ás persoas 

que padecen unha enfermidade neurodexenerativa, coma aos seus familiares.  

 Centro de Día Beiramar. Este centro se rexe mediante convenio coa Xunta de 

Galicia e  ten 40 prazas destinadas a persoas maiores con demencia tipo 

Alzheimer. 

 Unidade Terapéutica de Porriño. Este centro se rexe tamén mediante 

convenio coa Xunta de Galicia e ten 24 prazas destinadas a persoas maiores 

con demencia tipo Alzheimer.  

 

 Entre os programas e servizos que se realizan nos dous centros, destacan:   

 

 Servizos básicos. Considéranse servizos básicos de atención ás persoas 

usuarias no centro os seguintes: manutención, transporte, coidado persoal, 

aseo e hixiene, control e mantemento da saúde, asistencia nas actividades 

básicas da vida diaria (ABVDs) e axuda na comida e no transporte. 

 Servizos terapéuticos. Entre os servizos terapéuticos é necesario 

diferenciar os servizos específicos dirixidos ao usuario (que se 

desenvolverán a través do programa de intervención terapéutica) e os 

específicos para a familia coidadora (articulados no programa de 

intervención coas familias). Algúns exemplos destes programas son: 



 

4 
 

2013 

psicoestimulación; estimulación cognitiva e motriz; estimulación con 

ferramentas baseadas nas novas tecnoloxías; xerontoximnasia; fisioterapia; 

terapia ocupacional; laborterapia; musicoterapia e control da saúde. 

 

 Centro de Atención Integral. O centro dispón de 313 metros cadrados nos 

que se distribúen catro aulas para a realización de obradoiros de estimulación 

funcional e cognitiva, exercicios de rehabilitación e fisioterapia, e cursos de 

formación. Este novo recurso está especializado en enfermidades 

neurodexenerativas e beneficiará aos enfermos, aos seus familiares, aos 

coidadores informais e aos profesionais.  

Así, e para ofrecer unha atención de calidade, entre os programas e servizos 

que, orientados ás persoas usuarias, se realizan no centro destacan:    

 

o Estimulación cognitiva 

o Psicomotricidade 

o Laborterapia 

o Ludoterapia 

o Novas tecnoloxías 

o Convivencia interxeneracional 

o Técnicas da comunicación 

o Técnicas de estimulación cognitiva.     

 

Ademais, outro dos principais obxectivos do Centro de Atención Integral é dar 

un importante impulso á área de formación dirixida tanto aos profesionais 

como aos familiares dos propios usuarios.  

Por último e coa finalidade de ofrecer apoio aos familiares coidadores, 

ofreceranse diversas actividades de respiro e atención psicolóxica co fin 

de evitar a aparición do denominado “síndrome do coidador”. 

Respecto á memoria de actividades que se desenvolveron ao longo do ano 2012, 

a continuación descríbense tódolos programas e iniciativas que se fixeron e os 

resultados de cada un. 
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O programa de Acollida é a porta de entrada á Asociación. Trátase da primeira 

atención que reciben os familiares unha vez expresada a demanda de información. 

As persoas que se achegan á Asociación o fan derivados polos servizos de saúde de 

Atención primaria ou especializada, os servicios sociais, amizades ou logo de ter 

buscado información a través de internet, esto último en crecente aumento dende hai 5 

anos. Polo tanto é de vital importancia o papel da divulgación de AFAGA na web, nos 

medios de comunicación e na rede de profesionais da saúde e do ámbito da atención 

social.  

Habitualmente, este programa é desenvolto polas 3 Traballadoras Sociais de AFAGA, 

que desempeñan a súa actividade en Vigo e O Porriño. De xeito ocasional, e a 

petición da persoa demandante, tamén pode ser atendida pola psicóloga. 

A técnica utilizada é a entrevista social estructurada: 

FASE ANALISE FASE INFORMACIÓN E 

ORIENTACIÓN 

FASE INTERVENCIÓN 

1.Coñecer a situación da 

doenza  

2.Coñecer o estado da 

organización dos coidados 

tanto a nivel intrafamiliar 

como extrafamiliar. 

3.Coñecer o nivel de 

recursos cos que conta o 

entorno da persoa doente, 

propios e externos 

(públicos e privados) 

4.Coñecer o interese do 

familiar ó acudir á AFAGA. 

 

1. Informar a cerca da 

doenza. 

2. Orientar sobre sistemas de 

organización dos coidados. 

3. Informar sobre recursos 

sociais públicos e privados 

4. Informar de servicios, 

programas e actividades de 

AFAGA 

5. Informar doutros 

dispositivos relacionados co 

tratamento da doenza ( 

aspectos legais, tecnolóxicos 

e productos de apoio) 

1. Derivación Interna 

2. Derivación externa 
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A duración media da entrevista é de 1 hora. O soporte documental de recollida de 

datos é a Ficha Social que inclúe datos de carácter persoal, de saúde, de 

estructura sociofamiliar e socioeconómicos. 

En ocasións é preciso unha 2º entrevista con outros membros da unidade familiar. 

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

familiar de expresarse a nivel emocional, manifestar as intencións iniciais e 

expoñer as incertidumes respecto do futuro.  

A acollida, pois, é clave tanto se producen intervencións ulteriores coma se non. 

 

Os Datos:  

Foron atendidas no Programa de acollida un total de 150 persoas, 134 no Centro de 

Vigo e 16 na Unidade Terapéutica de Porriño.  

 

DISTRIBUCIÓN DA DEMANDA DE ACOLLIDA POR MESES 

XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ XUL AGO SET OUT NOV DEC 

16 11 10 8 9 12 11 10 14 23 16 10 

 

O mes onde maior número de acollidas se produciron foi Outubro, a consecuencia da 

celebración do Día Mundial do Alzheimer o 21 de setembro. 

As áreas sobre as que se ofreceu información a estes usuarios foron: Lei de 

Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas Dependentes, minusvalías, 

Programa Acompáñote , información sobre a doenza, recursos sociosanitarios 

públicos, recursos privados, recursos propios de AFAGA, e información sobre a 

unidade terapéutica. 
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INFORMACIÓN FACILITADA 

TOTAL DE 

INFORMAC

IÓNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

RR.SS PÚBLICOS 

 

LEI  DE PROMOCIÓN DA 

AUTONOMÍA PERSOAL E 

ATENCIÓN A PERSOAS 

DEPENDENTES 

102 

 

MINUSVALÍA 

44 

  

          PROGRAMA 

ACOMPAÑOTE 

4 

PROGRAMA DE APOIO 

SOCIAL 

13 

  

          OUTROS ( Bono taxi, 

Pensións, exención lixo, 

servicios de libre 

concurrencia,…) 

14 

RR.SS PRIVADOS CENTROS DE DÍA, SAD, 

RESIDENCIAS 

122 

AFAGA SERVICIOS, PROGRAMAS 139 

A CERCA DA DOENZA EVOLUCIÓN, SÍNTOMAS, 

TRATAMENTOS 

132 

LEXISLACIÓN INCAPACITACIÓN LEGAL, 

TUTELA, PODERES, 

14 

OUTRA TARXETA DOBRE A, OUTRAS 

AFAS… 

9 
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Para atender a todas estas cuestións, as traballadoras sociais de Afaga achegaron ás 

familias diversos tipos de documentos como a solicitude de dependencia, o modelo de 

informe médico, a solicitude de minusvalía, o modelo de informe médico de 

minusvalía, a solicitude de dispositivos GPS e a declaración de garda de feito. 

 

DERIVACIONES  
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O servizo de Atención Social refírese á información, asesoramento, consulta, xestión e 

tramitación de recursos sociais, tanto públicos como privados que se realiza polas 

traballadoras sociais de AFAGA. 

En tanto abrangue toda información sobre recursos sociais, e sendo esta unha das 

actividades principais do Programa de Acollida, teránse en conta como intervencións o 

número de información sobre recursos sociais realizadas durante as entrevistas de 

acollida. Pero ademais, haberá que sumar aquelas que se realicen a demanda de 

usuarios de servicios e programas de AFAGA. 

A tramitación de recursos sociais públicos está limitada a aquelas nas que a 

administración pública permite que traballadoras sociais non funcionarias realicen esta 

actividade: 

 Solicitude de Revisión de Grado de Dependencia 

 Solicitude de Valoración/Revisión de Minusvalía 

 Solicitude de Programa de Apoio Social (Respiro Familiar) para coidadores de 

persoas con dependencia. 

 Solicitude do Programa “Acompáñote” de dispositivos de localización GPS 

 Solicitude Bonotaxi 

 Solicitude de Tarxeta Aparcamento Minusválidos. 

 

É habitual a consulta de expedientes para o que se contacta con departamentos da 

Xunta e coas traballadoras sociais de atención primaria, normalmente resólvese de 

xeito telefónico ou vía correo-e. 

Así mesmo, forma parte da actividade das traballadoras sociais de AFAGA preparar 

documentación anexa a expedientes de servizos sociais que computan como xestións 

administrativas. 

Dentro do servicio de Atención Social encóntranse tamén as accións realizadas en 

relación a recursos sociais privados (empresas de Atención a domicilio, Centros de 

Día, Residencias e coidadoras particulares de atención domiciliaria): información, 
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asesoramento e orientación, así como entrega de documentación escrita de listados 

segundo recurso de interese e xestión de consultas respecto do recurso. 

Ó longo de 2013 realizáronse 423 atencións sociais, dos cales 278 foron información e 

asesoramento. 

Desagregación de intervencións:  

RR.SS Nº INTERVENCIÓNS 

Dependencia 24 

Minusvalía 112 

Programa de Apoio Social 55 

Programa Acompáñote 8 

Outros 79 

 

TOTAL: 423 INTERVENCIÓNS 

 

DERIVACIÓNS 

INTERNAS OCASIÓNS EXTERNAS OCASIÓNS 

ACOLLIDA 3 TRABALLADORA SOCIAL 

(Concello ou centro social) 

24 

APOIO PSICOLÓXICO/ 

PAUTAS 

53 AVOGADO 5 

SAF /FISIO 11 OUTRAS ENTIDADES (Afaco, 

Cruz Vermella, etc.) 

21 
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Ademas, fixéronse 99 trámites públicos e privados, distribuidos segundo se reflexa na 

gráfica. 

 

 

 

 

Dende o programa de Atención Psicolóxica ofrecemos un Servizo de apoio 

para coidadores familiares de persoas con Alzheimer ou outra demencia; para 

a prevención e manexo de alteracións físicas, psicolóxicas e sociais, derivadas 

das tarefas de coidado. 

Obxectivos: 

 Inclúe, dende unha perspectiva bio-psico-social, unha serie de accións 

destinadas a acompañar no transcurso da enfermidade: 

 Ofrecer soporte emocional ao familiar tras o diagnóstico e ao longo da 

evolución da enfermidade. 

 Potenciar a aceptación e o óptimo afrontamento da enfermidade. 

 Fomentar o autocoidado. 

 Tratar os conflitos e modificar as condutas desadaptativas. 
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 Previr as alteracións psicolóxicas prexudiciais, propoñendo respostas 

alternativas e compatibles co coidado do enfermo. 

 Manexar as emocións negativas e os estados de sobrecarga xurdidas froito do 

coidado do enfermo. 

 Identificar o momento actual da enfermidade no seu familiar e as 

características que presenta, para fomentar que o familiar entenda a 

"enfermidade" e ao seu "enfermo", e actúe da forma máis axeitada ante as 

devanditas características. 

 Fomentar habilidades de comunicación, organización de coidados e traballo en 

equipo no ámbito familiar de coidados do enfermo. 

 Acompañar en procesos de duelo. 

 

Tipos de Atención: 

o Individual  

o Unidade Familiar  

o Grupos psicoeducativos de Coidadores Familiares. 

 

 

Forma de entrada no programa: 

o Dende programa de Acollida (Traballadora Social)  

o Derivación doutros programas da asociación. Servizo atención domiciliaria, 

Unidade Terapeutica Porriño, y Centro de Día Beiramar. 

A petición propia. 

 

DATOS 2013 

Lugar atención: Centro Integral Rivera Atienza 

  



 

13 
 

2013 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA OS COIDADORES 

 “Lecer para coidadores familiares” 

o PASEO A BAIONA. 24 xullo de 2013. Asistiron 6 persoas 

o TALASOTERAPIA. Fixéronse 2 sesions (3 e 8 de xullo). Asistiron 15 

persoas.  

 

 

 
Apoio Psicolóxico 
Individual/Familiar 

 

 
314  intervencións 

 
Intervención Sistema Familiar 

 

 
18 familias 

 
Nº PERSOAS  ATENDIDAS 

 
102  PERSOAS 

 

  

 
Intervencións grupais 

GRUPOS PSICOEDUCATIVOS 

 
57 sesións 

 
2 grupos 

 

 
Nº PERSOAS 

ASISTENTES GRUPOS 

 
 

14 PERSOAS 
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Ó longo do ano 2013 leváronse a cabo diferentes  intervencións dirixidas a cubrir as 

demandas de familiares de enfermos de Alzheimer que solicitaban información e 

asesoramento sobre produtos de apoio  que lles puidesen facilitar ou mellorar o día a 

día co seu familiar. As intervencións realizadas foron un total de 36.  

 

 

 Silla xeriátrica de ducha e pastilleiro (Cónxuxe dun usuario) 

 Localizador GPS (Filla dunha persoa con demencia) 

 Localizador GPS (Filllo dunha persoa con demencia) 

 Localizador GPS (Traballadora social Concello de  

 Cama articulable, colchón antiescaras e silla xeriátrica de ducha (Nora dunha 

persoa que sufreu un Ictus) 

 Cama articulable (SAD) 

 Localizador GPS ((Filla dunha persoa con demencia) 

 Localizador GPS (Filllo dunha persoa con demencia) 

 Cama articulable e  andador (Filla dunha persoa con demencia) 
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 Silla xeriátrica de ducha (Filla dunha persoa con demencia) 

 Localizador GPS (Filllo dunha persoa con demencia) 

 Localizador GPS (Filllo dunha persoa con demencia) 

 Silla xeriátrica de ducha (Filla dunha persoa con demencia) 

 Cama articulable (Cónxuxe dun usuario) 

 Silla xeriátrica de ducha (Cónxuxe dunha usuaria). 

 Pastilleiro (Filllo dunha persoa con demencia). 

 Calzamedias ((Filla dunha persoa con demencia). 

 Localizador GPS (Filllo dunha persoa con demencia) 

 Localizador GPS (Fillla dunha persoa con demencia) 

 Barandilla para cama (Cónxuxe dun usuario) 

 Silla xeriátrica de ducha (Filla dunha persoa con demencia) 

 Localizador GPS (Fillla dunha persoa con demencia) 

 Localizador GPS (Fillla dunha persoa con demencia) 

 Silla xeriátrica para bañeira (Fillo dunha persoa con demencia) 

 Localizador GPS (Fillla dunha persoa con demencia) 

 Télefono fixo con fotografías (Filla dunha usuaria). 

 Sistema de suxección para evitar caídas da cama (Irmá dunha persoa con 

demencia). 

 Localizador GPS (Fillla dunha persoa con demencia). 

 Silla xeriátrica de ducha (Filla dunha persoa con demencia) 

 Silla xeriátrica para bañeira (Fillo dunha persoa con demencia) 

 Localizador GPS (Fillla dunha persoa con demencia) 

 Localizador GPS (Fillla dunha persoa con demencia) 

 Silla xeriátrica de ducha (Filla dunha persoa con demencia) 

 Localizador GPS (Fillla dunha persoa con demencia) 

 Silla xeriátrica para bañeira (Fillo dunha persoa con demencia) 

 Localizador GPS (Fillla dunha persoa con demencia) 
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 Silla xeriátrica para bañeira (Cónxuxe dunha usuaria de SAD) 

 Silla xeriátrica para bañeira (Filla dunha usuaria dos Programas de 

Estimulación) 

 Silla xeriátrica para bañeira (Fillo dunha usuaria da Unidade diurna do Porriño, 

dependente do Centro de Día especializado en Alzheimer Beiramar) 

 

 

O programa de Axuda no Fogar que presta AFAGA é un servizo de atención 

sociosanitaria especializado na atención a persoas afectadas por algún tipo de 

demencia neurodexenerativa. Actualmente, un 82% das persoas que atendemos 

desde este servizo padecen a Enfermidade de Alzheimer nunha fase moderada, cando 

o coidador principal precisa de máis apoio. A segunda tipoloxía máis frecuente é a 

demencia vascular. O programa oferta dúas modalidades de atención, axuda no fogar   

como tal que presta atención de carácter persoal como o aseo, a  alimentación, a toma 

de medicación, paseos, acompanamentos no exterior,…etc.  e  servizo de fisioterapia 

no fogar, prestado por unha fisioterapeuta.  
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A duración da atención no domicilio é polo xeral dunha hora, habendo usuarios que 

teñen máis dependendo das súas necesidades e da disponibilidade do servizo. O 

promedio de horas prestadas por usuario e de 5’93 horas ó mes. 

No ano 2013 producíronse un total de 26 altas e dez baixas, das cales, tres foron por 

falecemento , cinco por traslado a outro centro ou  por motivos económicos e outro 

usuario por imposibilidade de prestación do servizo por motivos alleos á Asociación. 

Actualmente prestamos as seguintes atencións 

 Asistencia para levantarse/deitarse 

 Apoio no coidado da hixiene persoal 

 Apoio no vestido/desvestido 

 Control e axuda para alimentarse 

 Acompañamento dentro e fóra do fogar. 

 Actividades lúdicas, xogos de mesa 

A atención máis demandada dentro da axuda no fogar é o aseo xa que un 75% dos 

beneficiarios son fogares compostos por un matrimonio dunha edad media de 75 anos, 

un 85% destes  coidadores son persoas maiores que teñen tamén problemas de 

saúde, derivados en  moitos casos do coidado da persoa enferma. 

É un servizo complementario da axuda no fogar 

As patoloxías máis frecuentes son: 

- Cardio- respiratorias. 

- Edemas 
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- Cardio- respiratorias. 

- Edemas 

- Trastornos na deglución, disfaxia. 

- Trastornos do equilibrio e da marcha. 

- Síndrome de inmovilidade. 

- Incapacidade para realizar movementos voluntarios. 

 

- Estimulación oro-facial. 
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- Movilizacións pasivas, activas ou activo asisitidas. 

 

- Prevención de caídas, equilibrios. 

- Reeducación da postura e da marcha 
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- Facilitación neuromuscular e propioceptiva. 

- Masaxe e técnicas manuales. 

 

 

- Pautas familiares a demanda. 
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Se realizan reunións de equipo  con certa periodicidade e en función da necesidade  

celébranse reunión extraordinarias. A comunicación entre a coordinación a as 

traballadoras é prácticamente  diaria. Cada dous meses faise un seguemento dos 

servizos e se rexistran e arquivan no expediente correspondente. Tanto as auxiliares 

coma a fisioterapeuta teñen una folla de rexistro de incidencias que son comunicadas 

á coordinadora do Servizo.  

A coordinadora do servizo realiza visitas ós domicilios en función da necesidade, para 

realizar seguementos,  mante-lo contacto  cás familias para que se sintan apoiadas e 

para realizar certas xestións administrativas necesarias (firma de documentos, 

cambios nos servizo..etc) 

Ó final do ano, pásase una enquisa de satisfacción ós beneficiarios. 

 

 

• Area Social:  

Rexistráronse un total de 78 intervencións por parte da coordinación cás familias, 

respecto a información, orientación, asesoramento en recursos sociais,organización 

dos coidados, apoio e realización de trámites sociais, outras consideradas relevantes 

para o benestar do usuario e a súa familia. 

• Area ocupacional: 

O terapeuta Ocupacional de AFAGA fixo un total de tres intervencións en 

asesoramento sobre productos de apoio, poñéndose  en contacto cás ortopedias 

conveniadas. 

• Area psicolóxica: 

Apoio emocional e/ou pautas de actuación. Tivemos un aumento do 50% de persoas 

atendidas no area psicólóxica e tamén un aumento do 14’4 % no número de 

intervencións/sesión individuais respecto ó ano anterior. 
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Excelente
85%

Moi ben
15%

Regular
0%

Mal
0%

Moi Mal
0%

Profesionalidade

 

 Valora a execución  das tarefas das auxiliares e da fisioterapeuta. 

 

 

A puntualidade do persoal auxiliar e fisioterapeuta é valorado na meirande parte dos 

casos como Excelente. Este punto é moi loable xa que os servizos pódense retrasar  

por mor das familias tamén. 
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Este apartado valora  a resposta frente  ás necesidades que se podan presentar como 

cambios de servizos para outro día, información e asesoramento, axuste de horas 

prestadas, etc. 

Os beneficiarios valoran  a organización dos seus servizos semanais, os horarios, a 

resposición do mesmo cando se producen ausencias por baixa ou vacacións. 
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Valórase neste apartado o trato que reciben por parte do persoal implicado  no Servizo 

(auxiliares, fisioterapeuta e coordinación), a amabilidade, o trato  e a comunicación có 

enfermo/a, etc. 

 

Tódolos enquisados responderon que recomendarían o servizo a outras familias. 
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Durante a súa traxectoria, AFAGA, desenvolve diferentes actuacións  formativas que 

abranguen o campo  das enfermidades neurodexenerativas. As accións formativas son 

levadas a cabo polos diferentes profesionais que comprende a asociación, ofrecendo 

así unha formación que traballa de maneira integral todos os aspectos importantes en 

torno  a persoa dependente e o seu entorno. 

As actividades formativas que se realizaron no ano 2013 foron as seguintes: 

 Cursos para familias e coidadores: 

o Curso básico para familiares de enfermos de Alzheimer e outras 

demencias, en colaboración con Fagal e a FEGAS. 

o Obradoiros prácticos de coidados a persoas con Alzheimer. 

 

 Xornadas profesionais: Con participación de profesionais destacados a 

nivel nacional e internacional. 

o Con contidos teóricos e obradoiros prácticos. 

 

 Cursos para profesionais 

o Curso profesionais  “Curso superior de Estimulación Cognitiva a 

Enfermos de Alzheimer” (Femxa) 

o Curso  SVD e DESA 

 

 Curso para voluntariado 

 Convenios de formación 

 

 

 



 

27 
 

2013 

  

 

 Obradoiros Prácticos. 

Os obradoiros encamíñanse a cubrir as necesidades de formación dos familiares  e 

coidadores informais de enfermos de Alzheimer e outras demencias mediante unha 

metodoloxía dinámica e práctica que facilite a comprensión e asimilación de conceptos 

que lles servirán no seu día a día. 

 

 ÁREA DE VIGO 

 

 Estimulación no Fogar 

 Lugar: Centro Integral AFAGA  

 Número de participantes: 12 persoas 

 Perfil dos participantes:  Familiares/coidadores informais de persoas  con 

Alzheimer e outras demencias 

 Datas de impartición: 15 de Maio 2013, 22 de Maio 2013 e 29 de Maio 2013 

A avaliación sobre os aspectos básicos e sobre o interese do obradoiro son os 

seguintes: 

 A idade media abrangue dende 50 a 60 anos, con estudos de Bacharelato a 

maioría. Residentes en Vigo, socios de AFAGA. Maioritariamente o 

coñecemento do obradoiro ven a través de traballadores sociais de AFAGA e 

outros traballadores. 

 Do total dos participantes hai un número máis elevado de persoas que non 

participaran noutros obradoiros. A totalidade dos participantes están satisfeitos 

coas expectativas. 

 En canto a puntuación no referido aos aspectos do obradoiro a media é de 5 en 

todos os apartados excepto na idoneidade do espazo físico cun 4. 

 Como aspectos positivos sinalan os Contidos e a Boa disposición das persoas 

que impartiron o curso. 
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 Obradoiros Mobilizacións e Transferencias 

 Lugar: Centro Integral AFAGA  

 Número de participantes: 10 persoas 

 Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas  con 

Alzheimer e outras demencias. 

 Datas de impartición: 12 de Xuño de 2013 

A avaliación sobre os aspectos básicos e sobre o interese do obradoiro son os 

seguintes: 

 A media da idade sitúase en 50 anos, pero cabe sinalar que o grupo 

abarca dende os 25 ata os 80 anos.A maioría son residentes en Vigo e 

algo máis da metade son socios de AFAGA, o nivel de estudos e 

medio/alto. Unha porcentaxe moi elevada asistiu con anterioridade a 

outros obradoiros formativos de AFAGA. O 100% dos asistentes 

quedaron satisfeitos cos obxectivos deste programa. 

 A puntuación global en canto o grado de satisfacción é un 5.  

 Gustaríalles realizar máis practicas e ampliar o tempo de formación dos 

cursos xa que os consideran moi útiles e destacan a forma de explicar 

da docente, é unha persoa preta no trato e con facilidade para transmitir 

os coñecementos. 

 

 Un coidador dúas Vidas. Primeiro semestre (realizáronse dous 

cursos en cada semestre) 

 Lugar: Centro Integral AFAGA  

 Data: 1,8,15 e 22 de marzo 

 Número de participantes: 17 persoas 

 Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas  con 

Alzheimer e outras demencias. 

 A avaliación sobre os aspectos básicos e sobre o interese do obradoiro son os 

seguintes: 
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o A media en canto a idade sitúase no tramo de 31 a 45 anos, pero cabe 

salientar que existe una porcentaxe elevada nos tramos de 46 a 60 e de 

60 a 75.  

o A maior parte dos coidadores son mulleres e o grado de parentesco que 

teñen co enfermo e de fillos e cónxuxes.  

o Na maior parte dos casos son coidadores principais con enfermos cun 

tipo de dependencia psíquica e mental, dándose outro tipo de 

dependencias pero en menor grado.  

o Os meses dedicados ao coidado destes enfermos sería unha media de 

36, cunha duración de máis de 5 horas ao día.  

o A puntuación global en canto o grado de satisfacción é dun 10.  

o A utilidade que salientan en canto o obradoiro e moi satisfactoria. 

o Como opinión destacable na que todos coinciden é que é un labor moi 

necesario a deste centro. 

 Un coidador dúas Vidas. 

 Lugar: Centro Integral AFAGA  

 Datas: 4,11,18, 25 de Abril 2013 

 Número de participantes:11 persoas 

 Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas  con 

Alzheimer e outras demencias. 

o A media da idade sitúase entre os 46 e os 60  anos, pero cabe sinalar 

que o grupo abarca dende os 25 ata os 80 anos.A maioría son 

residentes en Vigo e algo máis da metade son socios de AFAGA, o 

nivel de estudos e medio/alto. Unha porcentaxe moi elevada asistiu con 

anterioridade a outros obradoiros formativos de AFAGA. O 100% dos 

asistentes quedaron satisfeitos cos obxectivos deste programa 

o El 91% dos asistentes comentan que os coñecementos adquiridos neste 

obradoiro foron moi bos.  

o En canto a evaluación do docente, o 91% coincide en que a maneira de 

impartir o obradoiro foi moi boa.  
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 Un coidador dúas Vidas. 2º semestre 

 Lugar: Centro Integral AFAGA 

 Data: 12 e 26 de Setembro, 3 e 10 de Outubro de 2013 

 Número de participantes: 10 persoas 

A avaliación sobre os aspectos básicos e sobre o interese do obradoiro son os 

seguintes: 

o A media en canto a idade sitúase no tramo de 31 a 45 anos, pero cabe 

salientar que existe una porcentaxe elevada nos tramos de 46 a 60 e de 60 a 

75. A maior parte dos coidadores son mulleres e o grado de parentesco que 

teñen co enfermo e de fillos e cónxuxes. Na maior parte dos casos son 

coidadores principais con enfermos cun tipo de dependencia psíquica e mental, 

dándose outro tipo de dependencias pero en menor grado. No referido ó 

promedio das idades sitúase en 75 anos. Os meses adicados ó cuidado destes 

enfermos sería unha media de 36, cunha duración de máis de 5 horas ó día. 

Como método de apoio empregan os obradoiros.  

o A puntuación global en canto o grado de satisfacción é un 10. A utilidade que 

salientan en canto o obradoiro e moi satisfactoria . 

 Obradoiro de Autocoidado  

 Lugar: Centro Integral AFAGA  

 Data: 24 e 31 de Outubro 

 Número de participantes: 10 persoas 

 Perfil dos participantes:  

o Familiares/coidadores informais de persoas  con Alzheimer e outras 

demencias. 

 Este curso caracterizase por fomentar e adquirir ferramentas de autocoidado 

para a superación do estrés e a depresión, entre outras, promovendo técnicas 

que melloren a saúde e a prevención do desgaste derivado do coidado da 

persoa dependente. 

O curso desenvolveuse en dúas sesións de dúas horas cada unha, cun número 

final de 10 persoas e utilizouse unha metodoloxía encaminada ao 

desenvolvemento de habilidades persoais e interpersoais. 
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 Outras actividades 

 Curso de pandeireta e canto popular 

Curso realizados en colaboración coa Deputación de Pontevedra enmarcados 

dentro dos proxectos Pensa en ti e ti tamén contas. 

 Lugar: Centro Integral AFAGA 

 Data: 7 de Outubro de 2013 ata o 27 de xaneiro de 2014 

 Número de participantes: 20 persoas 

 Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas  con 

Alzheimer e outras demencias e socios de AFAGA. 

 

 

 Curso de Arte floral, flora artificial e flor seca 

Curso realizado en colaboración coa Deputación de Pontevedra enmarcados 

dentro dos proxectos Pensa en ti e ti tamén contas. 

 Lugar: Centro Integral AFAGA  

 Data: 16 de outubro de 2013 ata o 29 de xaneiro de 2014 

 Número de participantes: 20 persoas 

 Perfil dos participantes:  Familiares/coidadores informais de persoas  con 

Alzheimer e outras demencias e socios/as de Afaga. 
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 Actividades formativas realizados en colaboración con outros 

Concellos.  

 

 

 

 

Actividade Datas Lugar  Horario 

Un coidador, dúas 
Vidas  

9,16,23 e 30 de 
outubro 

Concello de Tui 18:00-20:00 

Un coidador, dúas 
Vidas 

11, 18, e 25 de 
outubro e 8 de 
novembro 

Concello de Mos 18:00-20:00 

Charla Mos  20 de setembro Concello de Mos 20:00-21:00 

Xuntos nos 
coidados 

7 e 14 de novembro  Concello de 
Tomiño 

16:00-20:00 

Charla Meixoeiro 18 de novembro Residencia 
asisitida Meixoeiro 

18:00 
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 Obradoiro ‘Un coidador dúas vidas’ 

O obradoiro basease nos contidos das guías e realízanse en grupo dirixido por unha 

Psicóloga da Asociación, con ampla experiencia no campo. Neles trabállanse, a partir 

de situacións concretas, as diferentes técnicas e habilidades para facilitar o labor do 

coidador non profesional, sen descoidar a súa propia saúde. 

Ademais de información práctica, os obradoiros achegan apoio técnico e humano e 

facilítanse consellos que poden poñerse en práctica máis tarde en casa, así como a 

posibilidade de compartir impresións e experiencias con outras persoas que se atopan 

nunha situación similar. 

Os obradoiros desenvólvense en catro sesións,distribuídas semanalmente, de dúas 

horas de duración e repásanse aspectos como o soporte físico, o impacto emocional, 

a contorna social e familiar, a comunicación e as alteracións de conduta. 

Este ano, realizouse o obradoiro en dous Concellos, Tui en mos, a media dos 

participantes nos Concellos foi de 15 persoas. 

 Charlas 

Nos dous anos levamos ó cabo máis de 30 charlas informativas    “Alzheimer e outras 

demencias”. Nestas charlas informamos á poboación do área de Vigo e arredores 

sobre as demencias, en concreto sobre a Enfermidade de Alzheimer. 

O obxectivo destas charlas informativas, é  sobretodo,  que os asistentes se 

informasen sobre qué é e que non é unha demencia,  tratando de calmar a   persoas  

que tiñan certa inquietude por padecer a enfermidade e o asesoramento e 

sensibilización  dos cidadáns sobre ó Alzheimer e outras demencias. 

Tiveron  unha duración de hora e media e o número de asistentes foi de 

aproximadamente 30 persoas en cada centro.   

 

 Curso Consellería de Traballo e Benestar 

Afaga realizou un  curso  en colaboración coa Consellería de traballo e Benestar e 

Fagal, dirixido os coidadores da zoa sur de Pontevedra. 
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 “Xuntos nos coidados” 

 Lugar: Tomiño 

 Datas: 7 e 14 de Novembro 

 Perfil dos participantes:  Familiares/coidadores informais de 

persoas  con Alzheimer e outras demencias. 

 Duración: 8 horas. 

 

 

 ÁREA PROFESIONAIS 

 Xornadas Profesionais 

As xornadas profesionais  véñense desenvolvendo dende o ano 2002, e realízanse 

como resposta ás demandas das persoas que traballan no ámbito do Alzheimer. 

Desenvólvense durante dous días e  comprende diferentes  disciplinas  que centran os 

seus estudos en relación co Alzheimer. 

Caracterízanse por desenvolver  contidos teórico-prácticos  e  por dispoñer de 

poñentes e docentes de prestixio nacional e internacional. 

 Título: XI XORNADAS PROFESIONAIS: UN PROBLEMA DE TOD@S. 

 Datas de Celebración: 22 e 23 de novembro de 2013 

 Lugar de Celebración: Centro Cultural NovaCaixaGalicia, rúa  

Policarpo Sanz, 13; Vigo.  

 Número de participantes:  62 persoas. 
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A valoración do resultado do interese por relatorios/ obradoiros é o seguinte: 
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E, por último, a nivel organizativo, podemos destacar o seguinte: 

 

 

 FORMACIÓN INTERNA PARA TRABALLADORES 

 Curso de SVD y DESA 

o Modalidade: Presencial 

o Nº de horas: 8  horas 

o Nº de prazas: 9 

o Lugar de impartición: Centro Integral AFAGA 

o Data de realización: 9 de febreiro de 2013 

o Nº de persoas: 10 

 

 Curso de Comunicación e intervención en problemas de comportamento 

o Data de realización: 27 de decembro ó 30 de decembro 

o Nº de horas: 13 
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o Nº de persoas: 26 

o Modalidade: On-line 

 

 Curso de SVD e DESA 

o Modalidade: Presencial 

o Nº de prazas: 16 

o Data de realización: 29 de novembro de 2013 

o Duración: 8 horas 

o Lugar de impartición: Centro Integral AFAGA 

 

 CURSOS AFD 

 Curso de atención especializada para enfermos de Alzheimer 

o Lugar: Centro de Atención Integral ( AFAGA) 

o Datas: 18 de outubro ó 5 de decembro 

o Perfil dos participantes:  Persoas desempregadas 

o Duración: 268 horas 
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 Curso de Auxiliar de enfermería en Xeriatría 

o Lugar: centro de atención integral ( AFAGA) 

o Datas: 17 de outubro ó 13 de decembro 

o Perfil dos participantes:  Persoas desempregadas 

o Duración: 318 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLATAFORMA ON-LINE 

 

Este ano púxose en marcha a plataforma on-line de Afaga; preténdese que os e as 

participantes adquiran formación específica e especializada sobre a abordaxe 

multidisciplinar da enfermidade de Alzheimer e outras demencias para cubrir e dar 

resposta á crecente demanda social de dispor de profesionais debidamente 

capacitados que interveñan nos distintos procesos da enfermidade, na súa atención e 

nas súas consecuencias.  

Desde a Lei de Autonomía Persoal e Protección da Dependencia, analízanse os 

aspectos da intervención, así como os condicionamentos tanto psicolóxicos e 

conductuais, terapéuticos e os aspectos éticos e xurídicos na atención a persoas con 

demencia e as súas familias. 
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En canto a metodoloxía empregada para estes cursos podemos destacar: 

 Leccións: 

Cada semana, durante o tempo de duración do curso, o alumno recibirá a 

documentación necesaria do tema que lle corresponde, así como os exercicios e 

complementos que sexan importantes para poder acadar os obxectivos de cada 

unidade. 

 Recursos interactivos: 

Todos os cursos serán complementados mediante recursos educativos (videos, 

exercicios, documentais, bibliografía…) 

Titoría personalizada: 

Cada curso contará coa axuda dun titor especializado que corrixirá os traballos, 

resolverá as dúbidas e dinamizará a actividade do grupo. 

 Os Alumnos: 

Aparte das ferramentas que axuden a comunicación entre os alumnos ( como o chat, 

foro, ect…) realizaremos actividades e traballos grupais para que o curso tamén sexa 

un campo para o intercambio de ideas. 

Durante este ano realizáronse estes cursos: 

 Curso de afectividade e sexualidade na vellez e na enfermidade de Alzheimer. 

 Curso superior en atención integral en demencias neurodexenerativas. 

 Curso en comunicación e en problemas do comportamento. 

 Curso de Introdución á vellez e as enfermedades neurodexenerativas. 

 

 Convenios formativos: 

 

Este ano AFAGA firmou diferentes convenios formativos, máis concretamente 

convenio de prácticas formativas. 

A continuación detallase no cadro adxunto o tipo de colaboración realizada: 
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Centro  Curso  Nº de 

alumnos 

Duración 

prácticas 

Actex  (escola de 

tempo libre) 

Monitor de tempo libre 1 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

FEMXA Comunity mangement 

TEÓRICA) 

3 80 

Fesan ( escola de 

tempo libre) 

Monitor de tempo libre 150 1 

 USC Consello 

Social 

Prácticas do Consello Social  1 130 

USC  Prácticas Máster Xerontoloxía, 

Elaboración do proxecto 

2 500 

Universidade de 

Bragança 

Prácticas Xerontoloxía  3 500  

Dependentias Auditoría de servicios SAD 1 60 

Fundación 

Análisis y 

Formación 

Atención sociosanitaria a 

persoas dependentes en 

institucións sociais 

2 80 

Instituto de 

Chapela 

Atención sociosanitaria 1 380 

IFES Atención especializada para 

enfermos de Alzheimer 

1 52 
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O programa de voluntariado de AFAGA  contou en 2013 cun total de  9 altas  e tres 

baixas, é dicir que este ano incorporamos a seis voluntarios/as novos/as.  

É importante salientar que as tres baixas foron producidas por incorporación ó 

mercado laboral. Respecto ó ano anterior, houbo un maior número de altas. É moi 

significativo que temos un maior número de persoas voluntarias que veñen a través da 

páxina web de AFAGA, prensa, asistencia a algún curso de formación, redes sociais. 

Isto quere dicir que estamos a facer unha eficaz labor respecto á disusión das nosas 

actividades. Outras destas  novas vías de derivación é o Programa de Voluntariado en 

demencias, da Xunta de Galicia polo que nos derivan a persoas interesadas en 

colaborar connosco que xa a priori sabemos están interesados no noso área de 

actuación o cal axiliza a incorporación. 
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Podemos observar o incremento  no número de voluntarios por varios motivos entre os 

que se atopan: 

 A mellora  e incremento das comunicacións entre AFAGA-OMV 

 O incremento de persoas desempregadas que poden adicar tempo ó 

voluntariado 

 Unha mellora na difusión das actividades da Asociación : redes sociais, un 

maior impacto en prensa 

 A creación do Programa de voluntariado en demencias 

 Unha maior e mellor valoración do que significa o voluntariado hoxe en día. 

 

En total temos  20 voluntarios que exercen as  seguintes tarefas de apoio á 

Asociación: 

 Programa de estimulación cognitiva e funcional: serven de apoio ó persoas 

profesional que traballa nos Obradoiros cós enfermos: 15 

 Apoio na Unidade terapéutico de O Porriño : 2 

 Apoio Obradoiros de estimulación en Tui: 1 

 Apoio no Obradoiro de estimulación mediante Novas Tecnoloxías : 2 
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 Actividades de sensibilización e  difusión : 7 

 Apoio en actividades extraordinarias : 20 

 Outras actividades: Unha das nosas voluntarias axuda nas traduccións, de 

castelán - galego, galego-castelán para calquer tipo de comunicación. 

 

 Distribución de voluntarios por programa/centro 

 

 Centro de Atención Integral Vigo 

 

 Programa de Obradoiros de Estimulación:  15 voluntarios 

 Obradoiro de estimulación mediante Novas Tecnoloxías: 2 voluntarios 

 Outras actividades: 

o Traduccións de documentos: 1 voluntaria 

 

 Unidade Terapéutica de O Porriño:  

o Programa de actividades de estimulación  : 2 voluntarias 

 Total: 20 

 

 

Actividades levadas ó cabo polo programa de voluntariado no ano 2013 

 

 

1) Actividades de Sensibilización 

 

 7 Voluntarios colaboraron  na mesa de Información e  sensibilización o 21 de 

setembro do 2013 

 8 voluntarios/as realizan actividades de difusión de diversas actividades da 

Asociación : repartindo carteis, folletos, dípticos e dando información “cara a 

cara”. 

 

 

2) Reunións periódicas de voluntariado 
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Celebramos 5 reunións periódicas de voluntariado no 2013.  

 

3) Apoio en actividades extraordinarias 

 

  10 Voluntarios participaron na festa de clausura dos Obradoiros que se fai 

tódolos anos antes das vacacións de verán. 

 Homenaxe a voluntarios/as o 21 de setembro do 2013: celebramos no 

parque de Castrelos unha xuntanza popular na que se homenaxeou ós 

voluntarios da Asociación.  

 

                      

O Alcade de Vigo entregou o agasallo ós voluntarios/as de AFAGA  pola 

súa colaboración e apoio. 

 

 

 10 voluntarios colaboraron nas visitas ós beléns no nadal de 2013 cós 

usuarios do Centro de Atención Integral. 

 

  14 voluntarios colaboraron en actividades de sensibilización extraordinarias 
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Voluntarias difundindo a pulseira da lembranza o Día Mundial do Alzheimer 

 

 
 

AFAGA levou ó cabo diversas actividades de sensibilización, prevención e difusión  

con motivo do Día Mundial do Alzheimer para concienciar á poboación acerca da 

problemática desta  doenza.  

Mediante estas actividades, pretendemos lembrar ao conxunto da poboación  que a  

enfermidade de Alzheimer en particular  e as demencias en xeral, son un problema de 

todos  e que debemos loitar para  mellorar a calidade de  vida  dos enfermos e  das  

súas  familias. A información e a prevención  son dous piares  fundamentais para   

facer  fronte a esta patoloxía que afecta aproximadamente a 70.000 galegos e 

galegas. 

O resumo de actividades foi o seguinte: 

 CONFERENCIA: “Alzheimer Positivo, un novo enfoque sobre a 

enfermidade”, impartida polo Doutor Miguel Gallego, Geriatra, e o Doutor José 
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Ramón Lorenzo, Neurólogo. Data: 19 de setembro. Lugar: Auditorio Municipal 

do Areal (antigo Reitorado). 

o Asistentes: 100 persoas 

 

 

         

 

 CHARLA EN MOS: “Alzheimer e outras demencias”, impartida por Marina 

Requejo. Traballadora social de AFAGA. Data: 19 de setembro. E 

representación da obra de teatro ‘Un avó especial’, o día 22 de setembro, as 

18,00 horas, no Edificio Multiusos As Pozas, Petelos, Mos 

 XUNTANZA no Parque de Castrelos de Vigo COAS FAMILIAS, USUARIOS 

DOS CENTROS E CIDADÁNS SENSIBILIZADOS COA ENFERMIDADE. 

o Celebrouse un día de ocio e diversión para todos, dende os máis 

pequenos ata os máis maiores, no que houbo xogos, concursos, 

música, comida campestre, chocolatada e un homenaxe aos voluntarios 

da asociación. 

A xornada celebrouse no Parque de Castrelos, o día 21 de setembro, 

sábado, dende as 11,30 da mañá ata as 19,00 da tarde.  

o Participantes: unhas 250 persoas. 
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Diversas actividades que se celebraron no parque de Castrelos durante a  

Xuntanza do Día Mundial do Alzheimer 

 

 MESAS INFORMATIVAS na rúa Príncipe, en Vigo, e na praza do Concello de 

O Porriño, o dia 20 de setembro dende 10,00 ata as 14,00 horas. O obxectivo 

destas mesas é ofrecer información, asesoramento e dar apoio  na rúa. 
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o Tódolos voluntarios de AFAGA puxeron o seu grao de area na difusión 

das actividades que se celebran nesta data: información na rúa, venda 

de “Pulseiras da Lembranza”, pegada de carteis, etcétera. 

 

 

 Venda de ‘PULSEIRAS DA LEMBRANZA’ para sensibilizar sobre a 

enfermidade de Alzheimer. Podíanse comprar nas mesas informativas, na 

propia asociación ou a través da web.  

 



 

52 
 

2013 

 

Este programa vénse desenvolvendo dende o ano 1999. Ó longo deste tempo, foi 

adaptándose as necesidades e características da poboación obxecto de estimulación. 

Esta evolución ten respondido tanto a parámetros cuantitativos como cualitativos. O 

aumento en número de usuarios ten sido gradual e constante. Así mesmo, no que se 

refire á actividade terapéutica foise incrementando en tempo e especialidades 

incluindo ademais da estimulación cognitiva do inicio, a funcional e asistencial, 

contando no equipo con psicóloga, terapeuta ocupacional, auxiliar, traballadora social 

e persoal voluntario de apoio. 

A base da atención sitúase na especialización polo que o modelo de funcionamento 

parte do analise, facendo unha avaliación inicial cognitiva e funcional de cada usuario 

co fin de coñecer se o perfil de deterioro que presenta pode asimilarse a algún dos 

niveis de intervención existentes. 

Existen 4 niveis: 

- Leve ( Grupo A) 

- Leve- Moderado ( Grupo B) 

- Moderado ( Grupo C) 

- Leve con afasia ( Grupo D) 

A demanda deste servicio é tal que no ano 2013 houbo  necesidade de crear un grupo 

moderado (C) en horario de mañáns. 

Neste cadro podemos observar a ampliación en número de grupos, persoas por grupo 

e usuarios. 

 2011 2012 2013 

Nº de grupos 4 5 6 

Nº de persoas/grupo 10 10 10 

Nº usuarios/ano 58 70 78 
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Evolución en relación a nº de sesión e tempo de estimulación recibida 

GRUPOS 2011 2012 2013 

Nº 

sesión 

Nº 

horas 

Nº 

sesión 

Nº 

horas 

Nº 

sesión 

Nº 

horas 

A e B 

(luns+xoves) 

144 396 176 484 174 478.5 

C e D 

(martes+venres) 

140 385 174 478.5 170 467.5 

A-MAÑÁNS 

(mércores e 

venres) 

0 0 124* 341* 158 434.5 

C-MAÑÁNS 

(mércores e 

venres) 

0 0 0 0 112** 308** 

 

*O grupo A- Mañáns iniciouse no mes de Abril de 2012, de aí que o número de 

sesións, e polo tanto de horas sexa inferior ó resto de grupos. 
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**O grupo C-Mañáns iniciouse no mes de Abril de 2013, de aí que o número de 

sesións e horas sexa inferior. 

O incremento de nº de sesións e horas sufrido no ano 2012, débese a que en anos 

anteriores o servizo se suspendía nos meses de xullo e agosto. Dende ese ano só se 

suspende no mes de agosto e os días correspondentes a nadal. 

En canto a asistencia, principal indicador da adhesión ó servizo por parte dos usuarios, 

a variación é mínima, alcanzando todolos anos un alto porcentaxe 

GRUPOS 2011 2012 2013 

A 86% 82% 83% 

B 92% 83% 84% 

C 94% 83% 87% 

D 77% 86% 84% 

A-MAÑÁNS - 80% 79% 

C-MAÑÁNS - - 77% 

 

 

O aumento da demanda refléxase no nº de persoas interesadas no servizo de 

estimulación cognitiva e funcional que están en lista de espera a 31 de decembro de 

2013, un total de: 17 persoas. 

Os Obradoiros de Estimulación adoitan ser un espazo interesante onde ter un contacto 

directo coa realidade da intervención non farmacolóxica da doenza de Alzheimer e 
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outras demencias neurodexenerativas, motivo polo que, alumnos realizan prácticas na 

Asociación. Este ano, fixeron prácticas nos Obradoiros de Estimulación 6. 

 

 

En tanto á avaliación por parte dos familiares sobre o servizo pasouse un cuestionario 

que recolleu os aspectos relacionados co programa de estimulación, o espazo, a 

organización – persoal, e a información recibida. Dado o carácter voluntario e 

anónimo do cuestionario participaron 15 familiares. Os valores podían oscilar dende 1 

a 10, sendo a puntuación mínima 1 e a máxima 10. 

Os resultados foron os seguintes: 

 SERVIZO 

O ítem mellor valorado foi: Pareceme adecuada a atención recibida polo meu 

familiar obtivo valores situados entre 7 e 10, destacando que 10 de 15 deron a 

puntuación máxima (10). 

 ESPAZO 

Destaca que sexa a ubicación do local dentro da cidade como ítem peor valorado, a 

pesar do que só 2 persoas o ubican por debaixo da puntuación de corte (5) 

Os ítems mellor valorados son: Pareceme que o espacio está limpo e ordenado e 

Paréceme que o local está ben ambientado, con puntuación entre 7 e 10. 

 ORGANIZACIÓN E PERSOAL 

É aquí onde os valores en todos os ítems superan os máximos resultados, sendo 

especialmente ben valorados os ítems:  

-Paréceme que o servicio está ben organizado 

-O trato que as profesionais dan o meu familiar paréceme adecuado  

-O trato que recibo das profesionais paréceme adecuado 

 INFORMACIÓN 

O mellor resultado o recibe o ítem: Sempre que solicitei información fun 

atendido/a, con puntuación a partir de 7 e recibindo 10 puntos por parte de 10 

familiares dos 15 que cubriron a enquisa. 
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Ó longo do ano 2012, ademais das actividades terapéuticas dentro do Centro de 

Atención Integral de AFAGA, fixéronse as seguintes actividades extraordinarias: 

 Celebración do Entroido. 

 

 

 

 Sesións con animais 

 Sesión Aberta a Familiares 

 Saída ó Museo Etnográfico Liste 
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 Flashmob para festa Fin de Curso 

 Festa de despedida no mes de xullo, coa participación de usuarios, 

familiares, profesionais e xunta directiva de AFAGA. 
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 Preparación Tarta  

 

     

 

 Magosto. 

 Participación no concurso de Beléns 

 Festa de Nadal con usuarios e familiares. 
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No mes de setembro do ano 2013 inauguráronse os talleres de estimulación cognitiva 

e funcional en Tui. Realízanse no Edificio Área Panorámica da localidade, os luns e 

xoves pola tarde. A duración de cada sesión e de tres horas. Numero de usuarios: 10 

A base da atención sitúase na especialización polo que o modelo de funcionamento 

parte do analise, facendo unha avaliación inicial cognitiva e funcional de cada usuario 

co fin de coñecer se o perfil de deterioro que presenta pode asimilarse a algún dos 

niveis de intervención existentes. 

As terapias que se aplican son: funcionais e motrices, cognitivas e socializadoras có 

obxetivo de ralentizar a deterioración global que implican ás devanditas doenzas e 

prever o illamento social da persoa doente e da súa familia. 

     

O obradoiro de Novas Tecnoloxías, naceu para ofrecer aos nosos usuarios unha 

alternativa á estimulación convencional, un medio dotado de ferramentas que fixesen 

este campo algo atractivo, para o mantemento das capacidades dos enfermos  sen 

renunciar á área relacional que tan importante é nos grupos de estimulación. 

 Obxectivos: 

Traballar as capacidades cognitivas, funcionais e sociais das persoas que padecen a 

enfermidade de Alzheimer ou outras demencias neurodexenerativas. 
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 Asistentes: 15 persoas. 

 Duración: A duración é de dúas horas un día á semana. 

 Días: martes de mañán e mércores pola tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       

 

 

 

 

O Centro de Día Beiramar está situado na Avenida Beiramar, 51- baixo, en Vigo. A 

finais de 2013 contaba cun total de 56 usuarios, conseguindo durante o ano pasado 

12 novas altas de persoas afectadas por Alzheimer. Tamén houbo algunha baixa, en 

total 13, por empeoramento do enfermo e necesidade de cambiar de recurso (8), 

petición propia (2), ingreso en residencia (2), non adaptación (1). Dos 56 usuarios, 46 

acoden ao centro oito horas ao día, e 10 asisten catro horas. 

                                             PERSOAS USUARIAS 

Nº adxudicacions 14  - Nº usuarios adxudicados: 21 usuarios. 

• Renuncias: 9 

• Altas:12   (+1 ingreso pendente 2014) 

Nº total usuarios anual 56  

Nº de baixas de usuarios 13 Motivos: 

• Empeoramento e/ou cambio de recurso (8) 
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• Petición propia (2) 

• Ingreso en Residencia (2) 

• Non adaptación (1) 

Tódalas baixas foran asinadas e solicitadas e/ou 

cosensuadas coas familias,no caso da non adaptación foi 

aprobada pola Xunta de Galicia 

TIPO DE XORNADA 

Medía xornada (4 horas) 10 

Xornada completa (8 horas) 46 

GRUPOS INTERVENCION TERAPEUTICA 

USUARIOS 

• leve cognitivo-leve funcional  (leve1) 

• leve cognitivo-moderado funcional  (leve2) 

• moderado cognitivo-leve funcional  (moderado 1) 

• moderado cognitivo-moderado funcional (moderado 2) 

• avanzado cognitivo-funcional (asistido) 

Total grupos 5 

Usuarios por grupo 7-9 personas   media 8 usuarios/grupo 

PROGRAMAS INTERVENCION DIARIA INTENSIDADE/SEMANA 

Psicoestimulación Leve  6 horas 15 minutos 

Moderado 5 h. 

Mantemento e intervención funcional Leve 7,30 h. 

Moderado 7,30 h. 

Asistido 2,30 h. 

Mantemento e intervención motriz Leve  4 h 

Moderado 4 h. 

Asistido 2,30 h. 

Mantemento e control da saúde 

 

Supervisión, mantemento e promoción do estado de saúde 

xeral: Diario 

Control de peso e tensión arterial: 2 días por semana 

OUTROS PROGRAMAS  

Actividades de animación sociocultural Visionado de películas; 

Festas de celebración dos cumpleanos dos usuarios;11 

celebracións-1 por cada venres fin de mes 

Banda de música tradicional; 2 ocasións-carnaval e nadal 

Cancioneiros 
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DESCRIPCIÓN DAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL,OCIO E TEMPO LIBRE 

 

Saídas  

PARQUE CASTRELOS; 10 e 17 de Maio 

2 días, un por cada grupo, os grupos repartironse de forma heteroxenea 

para que fosen o máis equilibrados posibles. 

Os grupos do centro que foron á saída estiveron compostos polo L1,L2, M1, M2. 

EXCURSIÓN A SAMIL; 14 de Xullo 

Tódolos usuarios do centro.Trasladamos a actividade e comida do centro á 

praia de Samil. 

VISITA A EXPOSICIÓN DOS BELENS DE CAIXA NOVA;17,18,19,20 de Decembro 

4 días, un por cada grupo.Os grupos se compuñan polos grupos de 

usuarios do centro de L1,L2,M1,M2 

 

Festexos 
 
Populares 

• O ENTROIDO 

• O MAGOSTO 

• SAN XOAN 

• SAMAÍN 

• O NADAL 

Saídas de ocio* 

Visitas a museos e exposicións* 

Celebración das festas populares* (Describirase máis 

abaixo as actividades realizadas nesas áreas) 

Terapia asistida con animáis Leve 2 hrs/mes 

Moderado 2hrs/mes 
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Celebración do entroido 

     
Visita a Castrelos.  

 

 

 

    
Terapia con cans. 
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Preparando o Nadal 

 

 

 

 

ATENCIÓN  A FAMILIAS 

REUNIÓNS CON FAMILIAS 

• De seguemento ou outras cuestións……………………….. 30 familias 

• De adaptación+mostra do centro………………………….14 familias 

ATENCION E INTERVENCION SOCIAL                                        Nº 

Información puntual en axudas (información escrita)  …………….1 ocasión /35 familias 

Intervencións: 

• Trámites e xestións de RRSS     …………………………………   23 trámites / 12 familias  

• Información e orientación recursos específicos……………..    47 intervención /  23 familias   

• Derivacións SsSs  …………………………………………………     13 derivacións  

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA -psicóloga familias 

Individual e /ou Familiar  ………………………………………………28 intervencións /7 familias 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN FUNCIONAL- terap. ocupacional 

• Pautas ,orientación,información            ……………………80 intervencións 

• Outras atencións ……………………………………………… 39 atencións 

 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN FÍSICO-fisioterapeuta 

• Pautas ,orientación,información      …………………………….   23 intervencións 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA –psicóloga centro 

• Seguemento familiar semestral     …………           70 intervencións telefónicas 

• A Demanda das familias ………………….               4  intervencións 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN ÁREA SAÚDE- Resp. Saúde 
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• Programa mantemento da saúde ……………………… 198 intervencións 

• Outras atencións …………………………………………. 70 atencións       

INFORMACION ACTIVIDADES  

Servizos  Afaga:  (aparte da información oral,telefónica ou presencial de forma individual) 

• Formación familias,obradoiros prácticos …………………       1ocasión /37 familias 

• Servizo de axuda no fogar ……………………………………..     1 ocasión /36 familias 

• Programa Lecer para coidadores ……………………………       1 ocasión /37 familias 

• Grupos psicoeducativos  ……………………………………...      1 ocasión /38 familias 

• Actividades día Mundial(Xuntanza y conferencia médicos)   1 ocasión /38 familias 

CÓMPUTO DE  ATENCIÓNS  A FAMILIAS) 

(Contando as que se describen enriba; 

• Telefónica: 1023 (70% do total) 

• E- mail: 76  (5% do total) 

• Presenciais: 69 (5% do total) 

• Total de atención e/ou intervención con familia no ano 2013:1465 

ATENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA 

Atencións (18 totais); 

• Presenciáis ………………………………………………  12 atencións 

• Telefónicas…………………………………………….  3 atencións 

• E- Mail……………………………………………………….. 2 atencións 

Demanda de Información; 

• Doenza e afaga……………………………………….. 8 ocasións 

• RRSS e Centro de día……………………………….12 ocasións 

Derivacións; 

•  TS AFAGA……………………………………………………. 18 ocasións 

• TS SsSs…………………………………………………………12 ocasión 

• Médicos especialistas……………………………………… 3 ocasións 
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Cuestionarios de satisfacción:  

 Enviados: 38 enquisas 

 Devoltos:  17 enquisas 

 Información inicial sobre o funcionamiento do centro          Moi ben (5,2)         

 A organización xeral do centro             Ben  (4,5) 

 O tempo de resposta ante calquera demanda          Moi ben  (5) 

 A resposta a demandas de información (sobre os usuarios)       Moi ben  (5,3) 

 A actitude e trato por parte dos traballadores cara o seu familiar Moi ben  (5,4) 

 A actitude e trato por parte dos traballadores cara vostede  Moi ben (5,5) 

 Os programas de intervención e actividades realizadas cos familiares Ben  (4,8) 

 As actividades de atención a familias, parécenlle          Moi ben (5) 

 As instalacións do centro parécenlle:          Ben (4,5) 

 O servizo de transporte ofertado por nos:          Ben (4) 

 

 

A Unidade Terapéutica Porriño está situado na Rúa Pinar nº 7, baixo, Porriño (Vigo). Á 

xornada de mañá acoden os usuarios cun deterioro moderado e á de tarde, as 

persoas cun deterioro leve.  

O número total de usuarios a finais de 2013 era de 23, 12 na xornada de mañá e 11 na 

de tarde, conseguindo durante o ano pasado 7 novas altas de persoas afectadas por 

Alzheimer. Tamén houbo algunha baixa, en total 7, unha por falecemento, catro por 

empeoramento e cambio de recurso, e dous por petición propia.  

 

 Grupos intervención usuarios: 

 Grupo A Grupo B 

Xornada mañá Leve cognitivo funcional 
 

Moderado cognitivo leve 
funcional 
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Xornada tarde Leve cognitivo/moderado 
funcional 

 

Moderado cognitivo  
funcional 
Asistidos 

 

 

Os usuarios por grupo son de: 4 - 6 persoas. 

 Programas intervencións usuarios: 

AREA Grupo mañá 
(total horas por 
grupo/semana) 

Grupo tarde 
(total horas por 
grupo/semana) 

Psicoestimulación 3 3,45 

Terapia ocupacional 8 8 

Xerontoximnasia 2 1 

 

 

 Atención e intervención social: 

 Atención e intervención social familiar xeral,: 40 ocasións (Información RRSS, 

organización dos coidados, seguimiento social, desahogo emocional puntual, 

seg.dos casos coas TS de base), das cales: 

 Reunións no centro: 12 citas  

 Visitas domicilio: 1 visitas (xunto coa TO) 

 Trámites e xestións de Recursos Sociales: 14 trámites 

 Minusvalía: 4 solicitudes 

 Revisión Grao e Nivel: 3 solicitudes 

 Apoio Social:  1 solicitude 

 Declaración garda de feito: 2 solicitudes 

 Programa Acompáñote GPS: 2 solicitudes 

 Programa transporte adaptado 065: 2 solicitudes 

 

 Atención e intervención psicolóxica: 

o Unidade Terapeutica: 4 familias -11 coidadores familiares - 9 sesions 

o Atención comunitaria: 5 familias - 8 coidadores familiares - 27 sesions 

 Asesoramento técnico: 

 Pautas e orientación funcional:  5 familias 

 Pautas fisioterapia: 4 familias 

 Outras intervencións: 
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 Reunións seguemento/adaptación familiar individual protocolizadas: 30 

reunións 

 Visitas a domicilio: 1 familia 

 Atención e información puntual da unidade: 11 persoas 

 

  

 

 Número total de enquisas enviadas: 22 

 Número total de enquisas recibidas: 11 

 Valoración da enquisa: de 1 a 6 (moi mal a excelente) 

 

 

 

Medias obtenidas: 

 

 Información inicial sobre o funcionamiento do centro        moi ben (4,7)       

 A organización xeral do centro                                  moi ben  (4, 8)     

 O tempo de resposta ante calquera demanda                     moi ben  (4,6)       

 A resposta a demandas de información            moi ben  (4,7)       

 A actitude e trato por parte dos traballadores co seu familiar     moi ben  (5,3)      

 A actitude e trato por parte dos traballadores cara vostede        moi ben  (5,2)      

 Os programas de intervención realizadas cos familiares          moi ben (4,6)     

 As actividades de atención a familias, parécenlle           moi ben (4,7) 

 As instalación do centro parécenlle            ben       (3,8) 

 O servizo de transporte ofertado por nos           moi ben (5,2) 

 

 

 Convenio de colaboración coa Fundación Análisis y Formación: durante  o mes 

de  Xulio e Agosto. Participacion de dous estudantes do curso: “Atención 

sociosanitaria a persoas dependentes en  instituciones sociais”. (80hs) 

 



 

69 
 

2013 

 Convenio de colaboración co Instituto de Chapela durante cinco meses. 

Participacion dunha estudante do curso: “Atención sociosanitaria a persoas 

dependentes en  instituciones sociais”. (380hs) 

 

 Convenio de colaboración co fesan durante dous meses. Participacion dunha 

estudante do curso: “Monitores de actividades de tempo”. (200 hs) 

 

 Participacion de tres voluntarias, que colaboran  cos obradoiros de estimulación 

cognitiva.  

  

 

As enfermidades dexenerativas cerebrais, como son as demencias, afectan as 

capacidades mentais, alterando progresivamente todo o conxunto de funcións 

necesarias para desenvolver unha vida adaptada e independente. Esta alteración ou 

deterioración afecta máis a unhas capacidades que a outras. 

 A estimulación cognitiva é unha técnica utilizada para traballar con pacientes 

de demencia que engloba todas aquelas actividades que se dirixen a mellorar o 

funcionamento cognitivo en xeral (memoria, linguaxe, atención-concentración, 

razoamento, cálculo e praxias) por medio de programas de estimulación. 

Consiste, por tanto en estimular e manter as capacidades cognitivas existentes, 

coa intención de mellorar ou manter o funcionamento cognitivo e diminuír a 

dependencia do enfermo. 

 Para traballar e pór en práctica as actividades que diariamente se realizan nos  

obradoiros cognitivos e de terapia ocupacional, realízanse unha serie de saídas 

á comunidade, que nesta unidade planifícanse anualmente en función do perfil 

dos usuarios (leve cognitivo-funcional/moderado cognitivo-leve 

funcional/moderado cognitivo-funcional)  e dos intereses dos mesmos. 

 

ENERO- Parque de Bombeiros de Porriño 
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 Obxectivo: participar na comunidade e evitar illamento, fomentar a 

sociabilización. 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL- Invernadoiros ADOA 

 Obxetivo: Participar dos servizos comunitarios e estimular os órganos 

sensoriais. 

 

 

MAIO - MUSEO LISTE 

 Obxectivo: 

participar dos 

servizos comunitarios, estimular órganos sensoriais e aumentar o 

coñecemento-reminiscencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XUÑO - Parque A Canuda 

 Oxjectivo: traballar a estimulación sensorial, aumentar o coñecemento, 

participar do contorno comunitario e realizar exercicio físico.  

 



 

71 
 

2013 

 
 

 

 

 

XULLO - Parque A Canuda (2ªparte) 

 Obxectivo: traballar a psicomotricidade, recoñecemento do entorno comunitario 

e a estimulación sensorial.  
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Visita Porto de Vigo (MSC Opera) 

 Obxectivo: incremento no exercicio físico, estimulación sensorial, 

reminiscencias e orientación, participación das actividades comunitarias. 

 

 
 

 

AGOSTO - Paseo de Bouzas/Paseo Canido 

 Oxjetivo: incremento no exercicio físico, estimulación sensorial, reminiscencias 

e orientación, participación das actividades comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO - Visita Porto de Vigo (MSC Opera) 

 Oxjetivo: incremento no exercicio físico, estimulación sensorial, reminiscencias 

e orientación, participación das actividades comunitarias. 
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DECEMBRO - Belén Residencia Santa Marta/Belén Centro Cívico Porriño 

 Oxjectivo: incremento no exercicio físico, estimulación sensorial, reminiscencias 

e orientación, participación das actividades comunitarias. 

 

 

 

 

 

 
 

Tamén levanse  a cabo actividades vinculadas á orientación temporal/espacial co fin 

de diminuír a ansiedade que a perda da devandita función produce no usuario 

enfermo. Para iso destacamos e festexamos aquelas datas que remiten a tradicións 

populares,  e que se celebran ao longo do ano. 

o Entroido: Este ano no entroido realizamos 

diversas actividades relacionadas con esta 

festividade. En primeiro lugar, a semana 

previa decoramos o centro con diferentes 

debuxos e manualidades vinculadas coa 

temática do festexo: pintar debuxos de 
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máscaras para colocar polas paredes,realizar un cartel grande do entroido 

(para facilitar a orientación dos usuarios) 

,etc.  

Na semana do entroido cada usuario 

realizou unha máscara pintada e decorada a 

seu gusto, e realizamos unha festa o “martes 

de entroido”. Na festa, cada usuario cubriuse  

coa máscara que elaboraron previamente. 

Ademáis este día merendamos un postre 

típico deste festexo,  orellas con chocolate quente. Tamén realizamos varios 

xogos e cantamos para rematar a xornada. 

o Magosto: Durante o magosto realizamos 

diferentes actividades para recordar esta 

festividade. Adaptamos as fichas de 

praxias e estimulación cognitiva coa 

temática. Celebramos un  magosto con 

merenda especial (tostadas con chourizo) 

e actividades lúdicas como por exemplo 

pinchar o rabo o porco.  

 

o San Xoán: Na semana das fogueiras de San Xoán 

realizamos varias actividades de reminiscencias cada 

día, recordando as tradicións que acompañan a noite 

de San Xoán e tamén as diferentes costumes ou ritos 

que existen en outros lugares, recitando refráns, etc . 

Ademáis neste periodo realizamos unha manualidade 

relacionada coa temática de San Xoán que consistiu 

na elaboración de unha sardiña con papel de aluminio, 

simbolizando o plato típico desta noite.  

 

o Samain: No centro celebramos o día de Samaín con diferentes actividades. 

Unha manualidades na que fabricamos imperdibles de fieltro: fantasmas e 
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cabazas. Vaciamos cabazas para adornar a unidade. Ademais mediante 

diferentes dinámicas grupais contamos historias de medo e celebramos a 

entrada do ano celta pedindo diferentes desexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o As festas do Nadal: Este ano realizamos unha planificación navideña intensa. 

Preparamos agasallos para as Navidades (cesta de fieltro adornada, cunha 

planta de primula e tarxeta navideña) para Ano Novo (calendario con 

fotografías dos propios usuarios) e Reyes (marco fotográfico adornado con 

lana xunto cunha caixiña con bombóns). Recibimos a visita dos paxes reais e o 

concertó do grupo de pandereiteiras Tangaraño. Ademais os días festivos 

realizamos actividades de ocio (baile, xogos, reminiscencias, etc.). 

O obxetivo de todas elas foron  a orientación temporal, espacial, as 

reminiscencias e manter vivas as tradicións propias da nosa cultura, coas 

diferencias que poidan existir dependendo da zona na que vivimos cada un de 

nós. 
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 Notas de prensa enviadas: 

 1 de febreiro: “Exercitar a memoria e mellorar a autoestima axuda a evitar que 

o noso cerebro se oxide" 

 17 de abril: “Geriatros e AFAGA asinan un convenio que beneficiará as 

persoas enfermas de Alzheimer” 

 (Convocatoria) 13 de maio: “Presentación da Plataforma de Fomación On-

Line para profesionais da atención as persoas dependentes” 

 14 de maio: “AFAGA pon en marcha unha Plataforma de Formación On-Line 

para coidadores de persoas dependentes” 

 8 de xullo: “Bravo Bosch visita o Centro de Día Beiramar, onde a Asociación 

de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFAGA, atende a uns 40 usuarios” 

 18 do setembro: Afaga presenta as actividades do Día Mundial do Alzheimer 

 18 do setembro: “Afaga celebra o Día Mundial do Alzheimer cunha Xuntanza 

en Castrelos” 

 7 de outubro: “Marta Iglesias inaugurou o curso de Canto Popular e 

Pandeireta na sede de Afaga 

 4 de novembro: “360 escolares de Vigo asisten esta semana na Fundación 

Barrié á representación da obra Un Avó Especial” 

 22 de novembro: “Comezan as XI Xornadas Profesionais sobre Alzheimer” 

 26 de novembro: “Afaga celebrou as XI Xornadas Profesionais sobre 

Alzheimer” 

 

 

 Presenza de Afaga nos medios durante o ano 2013:  
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 Entrevista Juan Carlos Rodríguez. Entrevista publicada no Faro de Vigo, 

o 4 de xaneiro de 2013. 

 Artigo de Opinión que fala sobre Afaga. Tribuna Libre escrita por Marta 

González publicada no Faro de Vigo o 18 de Febreiro de 2013. 

 Reportaxe Terapia Cans. Publicado en La Voz de Galicia, publicado o 14 

de abril. 

 Convenio asinado entre Afaga e Geriatros. Artigos publicados no Faro de 

Vigo, Atlántico Diario, Diario de Ferrol, Entre Mayores e Balance da 

Dependencia, o 17/04/2013. Tamén se publicou na revista Nosotros Los 

Mayores, o 23 de abril 2013. 

 Programa Más Social de Fundación Barrié. Noticia publicada no Correo 

Galego, o Ideal Galego, El Progreso, Expansión, La opinión da Coruña, La 

Voz da Coruña, Nosotros Los Mayores, o 9 de abril de 2013. 

 Programa Red Paraugas, asinado con Fundación Barrié. Noticia publicada 

en EFE, o 2 de maio, en La Voz de Galicia, o 3 de maio e en Nosotros Los 

Mayores, no mes de xuño.  

 Reportaje da Televisión de Galicia sobre Terapia con Cans . Publicada 

o día 11 de xuño de 2013. http://www.crtvg.es/informativos/conecemos-

unha-terapia-moi-beneficiosa-para-enfermos-de-alzheimer-605550 

 Visita de Mª José Bravo Bosch ao Centro de Día de Alzheimer. 

Publicada o 8 de xullo de 2013 en Atlántico Diario e a noticia emitiuse na 

Radio Galega, Televigo, Localia e na Televisión de Galicia. Data de 

emisión: 08 de xullo de 2013. 

 Maiores da residencia Geriatros Vigo entrevistan ao presidente de 

AFAGA. Publicado en Faro de Vigo o 11 de setembro. 

 Día Mundial do Alzheimer. Noticia emitida en 25 ocasións en diferentes 

medios: Faro de Vigo, Atlántico Diario, La Voz de Galicia, Nosotros Los 

Mayores, VigoLowCost, LaInformación, La Región, Entre Mayores, TVG, 

Onda Cero, Radio Vigo, La cope, Radio Galega e Raio Voz. 

 Reportaxes e entrevistas Día Mundial Do Alzheimer. Tres Reportaxes 

publicada en EruopaPress, Faro de Vigo e TVG. Tres entrevistas 

publicadas en Radio Vigo, na Radio Galega e en Nosotros Los Mayores. 

 Presentación Plataforma de Formación Online. Noticia publicada en 

Faro de Vigo, Atlántico Diario, Somos Pacientes, Televigo.com, Vigo 

Magazine, Ser Coidador, Entre Mayores, Vigo ao Minuto, publicadas entre o 

http://www.crtvg.es/informativos/conecemos-unha-terapia-moi-beneficiosa-para-enfermos-de-alzheimer-605550
http://www.crtvg.es/informativos/conecemos-unha-terapia-moi-beneficiosa-para-enfermos-de-alzheimer-605550
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14 e o 16 de maio. Total Impactos: 16. Ademais, publicáronse dúas 

entrevistas a Juan Carlos en Cadena Cope, o 14 de maio, e en Raio 

Nacional de España, o 16 de maio. 

 Obradoiro Coidadores Tui. Noticia publicada en Faro de Vigo Baixo Miño 

o 5 de novembro de 2013. 

 Centro en Mos. Noticia publicada en Faro de Vigo Louriña, o 6 de 

novembro de 2013. 

 Obra de Teatro Un Avó Especial. Noticia publicada en varios medios 

escritos e audiovisuais os días 5 e 6 de novembro. A Opinión, A Voz da 

Coruña, La Voz de Vigo, Atlántico Diario, Nosotros Los Mayores, somos 

Pacientes, Ceafa, Onda Cero, Radio Vigo e Raio Voz. Total impactos: 15. 

 Obradoiros de Sensibilización en Colexios. Entrevista a Juan Carlos 

emitida en Radio Voz no mes de Novembro. 

 Xornadas Profesionais. Noticias publicadas en Atlántico Diario, en dúas 

ocasións, Faro de Vigo, Cadena Cope, Radio Vigo e Onda Cero. Total 

impactos: 6. 

 Xornadas Profesionais. Entrevistas emitidas en Raio Voz, 9 de novembro, 

Onda Cero, 15 de novembro, e Cadena Cope, 21 de novembro. 

 

TOTAL IMPACTOS: Máis de 100 

 

 

 

 Trátase dun programa de sensibilización dirixido a alumnos de 5º e 6º 

de Educación Primaria que comezou coa representación da obra de 

teatro "Un avó especial" e continuou cunha actividade nas aulas. 

 En Vigo, participan na iniciativa 360 escolares procedentes de sete 

centros educativos. A primeira representación tivo lugar na sede da 

Fundación Barrié en Vigo, o 6 de novembro e a segunda sesión, o 8 de 

novembro. 
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 Posta en marcha de la páxina de Facebook 

https://www.facebook.com/afagavigo y Twitter 

https://twitter.com/AfagaVigo  

 

 

 

https://www.facebook.com/afagavigo
https://twitter.com/AfagaVigo
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