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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 da dolencia 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 ten un Centro de Atención Integral en Vigo e centros en Mos e Tui 

nos que se desenvolven talleres de estimulación cognitiva e funcional. Ademais, 

xestiona un Centro de Día en Vigo, que conta con 40 prazas, e unha Unidade 

Terapéutica en Porriño, con 24 prazas, dependentes ambos os da Xunta de 

Galicia. 

 

 Entre os programas e servizos que se desenvolven no Centro de Día Beiramar 

e na Unidade Terapéutica O Porriño 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: 

psicoestimulación; estimulación cognitiva e motriz; estimulación con 
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ferramentas baseadas nas novas tecnoloxías; xerontoximnasia; fisioterapia; 

terapia ocupacional; laborterapia; musicoterapia e control da saúde. 

 

 Centro de Atención Integral. Situado en Martínez Garrido, en Vigo, 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, psicomotricidade, novas tecnoloxías e técnicas de 

comunicación.  

Ademais da atención aos afectados pola enfermidade de Alzheimer, 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 iso impártense diversos cursos e 

obradoiros ao longo do ano. 

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

ofreceranse diversas actividades de respiro e atención psicolóxica co 

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

 Unidade Terapéutica “Reitoral de Mos”, Afaga desenvolve Obradoiros de 

estimulación cognitiva e funcional en Mos. 

 Centro Comarcal de Atención ao Alzheimer ‘Baixo Miño’. Situado na antiga 

escola de Chans, en Randufe, Tui. 

 Obradoiros de estimulación cognitiva e funcional en Salceda de Caselas. 

Realízase no Centro Social A Devesa. 

Respecto á memoria de actividades que se desenvolveron ao longo do ano 2015, 

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 servizos sociais, amizades ou logo de ter 

buscado información a través de internet, isto 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 (Centro de Atención Integral y Centro de 

Atención Rúa Oliva) e en Porriño. De maneira ocasional, e a petición da persoa 

demandante, tamén pode ser atendida pola psicóloga.  

A técnica utilizada é a entrevista social estruturada: 

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 

1. Informar acerca da 

doenza. 

2. Orientar sobre sistemas de 

organización dos coidados. 

3. Informar sobre recursos 

sociais públicos e privados 

4. Informar de servizos, 

programas e actividades 

5. Informar doutros 

dispositivos relacionados co 

tratamento da doenza: 

1. Derivación Interna 

2. Derivación externa 
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familiar ó acudir á AFAGA aspectos legais, tecnolóxicos 

e produtos de apoio. 

 

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 estrutura 

sociofamiliar e socioeconómicos. 

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

O programa de Acollida supón na maioría 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:  

Ó longo do ano 2015 fixéronse 194 acollidas. No seguinte gráfico podemos ver a 

tendencia dos últimos 5 anos respecto á demanda do programa de Acollida, onde 

claramente destaca un aumento gradual. 
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Dende o departamento interésanos coñecer o perfil da demanda, nos seguintes 

gráficos poderemos observar como chega, quen realiza a demanda e cal é o perfil das 

persoas sobre as que se inicia o proceso de información. 

        

 

A demanda chega principalmente derivada de Servizos Sociais, é dicir das 

Traballadoras Sociais ben de Concellos, ben de Centros de Saúde. Destacable é a 

alta porcentaxe de persoas que chegan á Afaga logo de consultar internet, a 

nosa páxina web ten adquirido unha notable relevancia á hora de facilitar o 

coñecemento dos familiares a nosa existencia. O ‘boca a boca’ é o terceiro dato 

en importancia, iso indica que cada vez non só é máis coñecida senón tamén máis 

valorada a nosa actividade.  

As persoas demandantes de información foron maioritariamente mulleres e a súa 

relación respecto da persoa enferma é filial, como vemos nas seguintes gráficas:  
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A distribución segundo idade indica que a demanda foi realizada principalmente por 

persoas de entre 50 e 59 anos, tendo tamén unha importancia moi destacada a 

realizada por persoas entre 40 e 49 anos. Hai que resaltar que a demanda se produce 

por persoas en idade laboral que, ademais, adoitan ter persoas menores ó cargo. 
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CONCLUSIÓNS RESPECTO DA PERSOA DEMANDANTE DE ACOLLIDA: 

Podemos dicir, que chega principalmente derivada de Servizos Sociais e que o perfil 

sería: muller, de entre 50 e 59 anos, cunha relación filial respecto da persoa 

enferma e que reside en Vigo. 

Respecto das persoas con demencia, a porcentaxe que se achegan con diagnóstico 

é bastante importante. 
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Un número moi alto acude como se pode apreciar recen obtido o diagnóstico, sendo 

frecuente que a demanda se produza nos 3 anos logo do diagnóstico, cando 

normalmente xa se fai máis evidente o deterioro e polo tanto xorden máis necesidades 

tanto de apoio como de orientación. 

 

 

 

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. 

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 
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 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 servizo 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, 

asesoramento e orientación, así como entrega de documentación escrita de listados 

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

Tendo en conta que o total de acollidas realizadas foron 194 e que a finalidade das 

mesmas é responder á demanda de información por parte dos familiares respecto a 

distintos aspectos relacionados coa doenza de Alzheimer ou outra demencia 

neurodexenerativa, estas compútanse como atención social. Co fin de desagregar as 

intervencións as dividimos en: información, xestión e derivación. 

 VÍA ACOLLIDA OUTRA VÍA 

RR.SS ( Recursos Sociais) 167 177 

DOENZA 144 78 

PAUTAS 146 111 

AFAGA 158 114 

LEGAL 23 18 
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 1.2.- XESTIÓN 

Por xestión entendemos dende a entrega de documentación necesaria para solicitar 

algún servizo, cobertura da mesma, entrega e consultas administrativas relacionadas. 

 

RECURSO SOCIAL PÚBLICO Nº INTERVENCIÓNS 

Solicitude Valoración Dependencia (inicial ou revisión) 50 

Solicitude de Valoración de Minusvalía 33 

Solicitude Programa Acompáñote (localizador) 9 

Tarxeta AA 16 

Bonotaxi 5 

Solicitud Programa Estancias temporais en residencia 4 

Tarxeta Aparcamento Minusválidos 3 

Exención Lixo 1 

INTERVENCIÓNS TOTAIS       121  
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1.3.-DERIVACIÓNS 

Dividimos as derivacións realizadas dende Atención Social entre Internas (servizos ou 

programas que desenvolve AFAGA) e as Externas ( Administración pública, centros e 

servizos privados ou outras entidades). 

 

INTERNAS 

Apoio Psicolóxico 33 

Programa de Estimulación e Novas Tecnoloxías 6 

Programa de Atención no Fogar ( Fisioterapia e Coidados 

Auxiliares) 

9 

Programa de Formación 25 

Asesoramento en Produtos de Apoio 8 

Programa Acogida 3 
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EXTERNAS 

Servizos Sociais Atención Primaria 70 

Especialista médico / Médico A.Primaria 50 

Recursos Sociais Privados 63 

Outros (fiscalía e outras asociacións) 39 

 

 

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. 

 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 



 

                                                               15         

2015 

"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. 

o A petición propia. 

 

DATOS 2015 

 TOTAL PERSOAS ATENDIDAS:  181 

 TOTAL INTERVENCIONS: 403 
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 Lugar atención: Centro de Atención Integral Rivera Atienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lugar atención: Centro de Día Beiramar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Número de Intervencións totais 

 
336 citas 

 
Intervención Sistema Familiar 
Intervención Duelo 
 

 
23 familias 
9 persoas 
 

 
Total persoas atendidas 

 
141 persoas 
 

  

 
Intervencións grupais 
GRUPOS PSICOEDUCATIVOS 

1 grupo/sesión mensual 
6 sesións 

 
Nº persoas 
Asistentes grupos 

 
7 persoas 

  

 

 Número de Intervencións  totais 

 

21 citas 

 

Intervención Sistema Familiar 

 

 

3  familias 

 

 

Total persoas atendidas 

 

4 persoas 
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 Lugar atención: Unidade de Atención Terapéutica de Porriño  

 

 Lugar: Centro Comarcal de Atención ao Alzheimer Baixo Miño –TUI 

Comenzó en Julio de 2015 

 Familias Usuarios 
de UNIDAD 

TERAPÉUTICA 
PORRIÑO 

Atención a 
coidadores do 

entorno 
sociocomunitario 

  
TOTAIS 

 
 Número de 
Intervencións totais 

 
5 Citas 

 
27 Citas 

  
32 Citas 

 
Intervención 
Sistema Familiar 
 
Intervención 
Individual Coidador 
 

 
3 Familias 
 

 
2 Familias 
 
9 Coidadores 
 

 
5 Familias 
 
9 
Coidadores 

 
Total persoas 
atendidas 

 
6  Persoas 
 

 
14 Persoas 

 
20 Persoas 

 Familias Usuarios de  

Obradoiros Tui 

 

Atención a 

coidadores do 

entorno 

sociocomunitario 

 

TOTAIS 

 Número de 

Intervencions totais 

7 Citas 4 Citas 11 Citas 

Intervención 

Sistema Familiar 

Intervención 

Individual Coidador 

 

     2 Familias 

 

          3 Coidadores 

2 Familias 

 

 

4 Familias 

 

3 Coidadores 

Total persoas 

atendidas 

     7  Persoas 

 

4 Persoas 11 Persoas 
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PERFIL DAS PERSOAS ATENDIDAS 
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 ATENCIÓN PSICOLÓXICA A ENFERMOS LEVES CON ALGÚN TIPO 

DE DEMENCIA 

Descrición:  

Ofrecer un servizo de apoio a persoas que padecen algún tipo de demencia, 

para expresar sentimentos e emocións e acompañar no proceso de aceptación 

inicial do diagnostico; así como aportar pautas prácticas para que o seu día a 

día sexa da maneira máis independente e estimuladora posible. 

Obxetivos:  

- Proporcionar una espazo íntimo de desafogo emocional para a persoa con 

demencia. 

- Aportar información sinxela e comprensible adaptadas ás dúbidas 

individuais sobre a doenza. 

- Ofrecer pautas de afrontamento para as dificultades que se lle podan 

presentar no seu día a día. 

- Manexar e reconducir complicacións familiares entre a persoa doente e o 

seu entorno de coidados. 
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Datos: 

o Total persoas atendidas: 3 

o Total intervencións: 11 

 

 

ACTIVIDADES PARA OS COIDADORES 

 Autocoidado para familiares en balnearios 

Descrición: ofrecer oportunidades de respiro, de interacción social e relaxación 
para os coidadores familiares a través do termalismo. 

 

Obxectivos: 

- Fomentar o autocoidado para os coidadores familiares de persoas con 
demencia. 

- Proporcionar un tempo de desconexión e respiro da súa rutina habitual de 
coidados. 

- Previr ou minimizar o illamento social dos coidadores. 

 

 

 

DATA LUGAR PERSOAS PARTICIPANTES 

XULLO 2015 ILLAS CIES 55 

NOVEMBRO 2015 RUTA DA PEDRA E DA AUGA 27 
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        Excursión a Illas Cíes. 
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     Visita a Armenteira e Ruta da Pedra e Auga.. 

Ó longo do ano 2015 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 64. 
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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, acompañamentos no exterior, etc.  E servizo de fisioterapia no 

fogar, prestado por unha fisioterapeuta.  

Durante 2016, o servizo de axuda a no fogar tivo un total de 17 altas e 11 baixas. 

O número de horas de prestación por usuario viuse moi aumentada. O número de 

usuarios en decembro de 2015 era de 25.  

Non tivemos ningunha baixa  por desconformidade có servizo. Un 33% das baixas 

foron por ser servizos con data de  alta e baixa  predeterminada. 

 

9%

18%

27%

46%

Motivo  das baixas

Alteracións de comportamento

Falecemento

Traslado a residencia

Servizo temporal

 

Non hai ningunha baixa por disconformidade có servizo (prezo, tarefas ou  custo). 



 

                                                               25         

2015 

Perfil dos coidadores principais 

A maioría dos coidadores principais beneficiarios de SAF de AFAGA son mulleres 

maiores de 65 anos. Existe unha gran porcentaxe tamén de persoas en idade de 

traballar con cargas laborais e/ou familiares que dificultan o coidado . 

 

Perfil dos usuarios/as 

Un 96% dos beneficiarios son da cidade de Vigo. Un 60% dous usuarios son mulleres 

maiores de 65 anos. 
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Un gran número de beneficiarios  teñen unha idade comprendida entre os 70-89 anos, 

cando a enfermidade precisa de máis apoio diario. 

 

A enfermidade de Alzheimer é a causa máis común de demencia neurodexenerativa 

atendida  desde o SAF de AFAGA. 

 

Evolución das horas prestadas 
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Pódese apreciar a gran subida de horas prestadas ó mes, por conseguinte existiu 

unha necesidade de contratación de novo persoal, pasando de tres auxiliares de 

axuda a domicilio en 2014 a 5 que hai actualmente. 

Tamén se contratou a un fisioterapeuta máis, para poder ampliar as atencións. 

 

O servizo de fisioterapia a domicilio préstase en horario de mañá.  

No 2015 introducimos novo material de valoración e intervención : pulsioxímetro 

e vendas neuromusculares. 

 Nuevo Pulsioxímetro. 
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Vendas neuromusculares. 

 

Evolución dos usuarios no Servizo de Axuda no Fogar 

Existe un incremento da demanda do servizo de axuda a domicilio cada ano que nos 

obriga, dentro das nosas capacidades, a contratar persoal para poder dar saída á lista 

de espera existente. 
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o Cales foron os motivos que lle  levaron a solicitar o Servizo de Axuda no 

Fogar?  

 

 

o Valoración dos profesionais que desenvolven a actividade 
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o Satisfacción co servizo 
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Durante a súa traxectoria, AFAGA, desenvolve diferentes actuacións  formativas que 

abranguen o campo  das demencias 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 á persoa dependente e o seu entorno. 

As actividades formativas que se realizaron no ano 2015 foron as seguintes: 

 Cursos para familias e coidadores: 

o Cursos presenciais 

o Cursos online 

 Cursos para profesionais internos de AFAGA 

 Cursos para profesionais externos 

o Plataforma online 

o Fundación Tripartita 

 Cursos subvencionados AFD 

 Xornadas profesionais. Con participación de profesionais destacados a 

nivel nacional e internacional. 

 Convenios de formación 

  

 Obradoiros. 

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. 

Pensando no pouco tempo que as veces estes coidadores informais poden ter para si 

mesmos, este ano démoslle a oportunidade de formarse tanto de forma presencial, 

como a través de cursos ou obradoiros online, que lles permitirán obter información e 
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manter o contacto cos profesionais do ámbito sen necesidade de acudir a unha cita, 

organizando eles mesmos o seu tempo libre. 

Durante 2015 convocáronse os seguintes obradoiros: 
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 OUTRAS ACTIVIDADES 

 Curso de Reparacións domésticas e bricolaxe no fogar 

Curso realizado en colaboración coa Deputación de Pontevedra enmarcados 

dentro do proxecto Pensa en ti. 

 Lugar: Centro Integral AFAGA 

 Data:  22 de setembro de 2015 ata o 15 de decembro de 2015 

 Número de participantes: 13 
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 Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas  con 

Alzheimer e outras demencias e socios de AFAGA. Teñen preferencia as 

mulleres. 

 Curso de cestería 

Curso realizado en colaboración coa Deputación de Pontevedra enmarcados 

dentro do proxecto Ti tamén contas. 

 Lugar: Centro Integral AFAGA 

 Data:  23 de setembro de 2015 ata o 25 de novembro de 2015 

 Número de participantes: 15 

 Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas  con 

Alzheimer e outras demencias e socios de AFAGA. Teñen preferencia os 

maiores de 55 anos. 

 

 ÁREA PROFESIONAIS 

 FORMACIÓN INTERNA PARA TRABALLADORES 

 Curso de estimulación cognitiva e expresión emocional a través de 

actividades artísticas 

o Modalidade: On-line 

o Nº de horas: 10  horas 

o Lugar: Plataforma moodle de AFAGA 

o Datas: Entre o 7 e o 21 de Abril  

o Total de alumnado: 24 

 Curso de duelo: Proceso e acompañamento na perda 

o Modalidade: On-line 

o Data de realización: do 15 ó 29 de xuño  

o Nº de horas: 10 
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o Nº de persoas: 23 

o Lugar: Plataforma moodle de AFAGA 

 Curso de Feridas crónicas e agudas nas persoas con demencias 

neurodexenerativas 

o Modalidade: On-line 

o Data de realización: entre o 14 e o 28 de setembro  

o Nº de horas: 10 

o Nº de persoas: 26 

o Lugar: Plataforma moodle de AFAGA 

 Curso de Estimulación para persoas con deterioro cognitivo no fogar 

o Modalidade: On-line 

o Data de realización: do 9 o 23 de novembro 

o Nº de horas: 10 

o Nº de persoas: 7 

o Lugar: Plataforma moodle de AFAGA 

 Curso en materia de hixiene alimentaria 

o Modalidade: On-line 

o Data de realización: do 7 ao 21 de decembro 

o Nº de horas:10 

o Nº de persoas: 5 

o Lugar: Plataforma moodle de AFAGA 
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 Cursos para profesionais externos 

 PLATAFORMA ON-LINE 

 

O ano pasado púxose en marcha a plataforma online de Afaga. O obxectivo desta é 

que os participantes adquiran formación específica e especializada sobre a abordaxe 

multidisciplinar da enfermidade de Alzheimer e outras demencias, dando resposta así 

á crecente demanda social de dispoñer de profesionais debidamente capacitados para 

atender ás persoas afectadas por estas enfermidades. 

 

Durante este ano 2015 realizáronse estes cursos: 

 Curso superior en atención integral en demencias neurodexenerativas. 

o Curso: Introdución á enfermidade de Alzheimer 

o Curso: Comunicación e intervención en problemas de comportamento na 

enfermidade de Alzheimer 

o Curso: Estimulación cognitiva en la enfermidade de Alzheimer 

o Curso: Terapia Ocupacional en Xeriatría e xerontoloxía  

o Curso: Aplicacións prácticas de fisioterapia en Alzheimer e outras 

demencias 

o Curso: Familia e coidador familiar de persoas con demencia 

o Curso: Afectividade e sexualidade na vellez e na enfermidade de Alzheimer 

o Curso: Aspectos Sociais no mundo da enfermidade de Alzheimer e outras 

demencias neurodexenerativas 

 Coidar sen descoidarse  

 Mobilizacións e transferencias no traballo con persoas con deterioro cognitivo  

 Alimentación e nutrición en persoas con demencias neurodexenerativas  

 Curso en Materia de Hixiene Alimentaria (manipulador de alimentos)  

http://afaga.com/wp-content/uploads/2015/06/castellano-COIDAR-SEN-DESCOIDARSE-1.pdf
http://afaga.com/wp-content/uploads/2015/06/castellano-MOVILIZACIONES.pdf
http://afaga.com/wp-content/uploads/2015/06/ALIMENTACIoN-castellano-2.pdf
http://afaga.com/wp-content/uploads/2015/06/Manipulador-de-alimentos_-Castellano.pdf
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 Fisiodeglución en persoas con deterioro cognitivo  

 Estimulación para persoas con deterioro cognitivo no fogar  

 

 CONCLUSIÓNS 

O incremento de alumnado con respecto ao ano pasado é notable. As valoracións 

foron satisfactorias. 

Unha novidade deste ano foi a inclusión dun foro de titorías, para que o alumnado 

puidese preguntar publicamente as dúbidas, axudando así ás poldras persoas que 

estaban a realizar o curso. 

A procedencia dos alumnos era variada e de diversas provincias de toda España. 

 

 FUNDACIÓN TRIPARTITA 

 

Outro dos nosos obxectivos en formación é conseguir que as empresas confíen en nós 

a hora de contratar formación específica para os seus traballadores e que bonifiquen 

os seus cursos en Fundación Tripartita sendo AFAGA a empresa organizadora dos 

cursos. 

Elaboramos, este ano, un catálogo cos nosos cursos e ofrecemos plena flexibilidade 

para adaptalos ás necesidades formativas dos nosos clientes, podemos crear novos 

cursos, mesturar os existentes para crear un novo e máis completo, reducir ou ampliar 

o temario, orientalos para profesionais específicos, facelos presenciais, online ou 

mixtos. 

A través de Fundación Tripartita, impartimos os seguintes cursos: 

1.- RELACION DE AXUDA AS PERSOAS CON DETERIORO COGNITIVO 

(FUNDACIÓN ÉRGUETE ) 

2.- FORMACIÓN BÁSICA EN DEMENCIAS - TRANSPORTE (AUTOS GONZALEZ) 

http://afaga.com/wp-content/uploads/2015/06/Fisiodeglucion-CASTELLANO.pdf
http://afaga.com/wp-content/uploads/2015/06/estimulacion-fogar-CASTELLANO.pdf
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3.- TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN E MANEXO DE ENFERMOS MENTAIS 

(GERIATROS) 

4.- ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS NEURODEXENERATIVAS (GERIATROS) 

5.- ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS NEURODEXENERATIVAS (GERIATROS - 

VIGO) 

6.- ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS NEURODEXENERATIVAS (GERIATROS -    

OURENSE) 

7. DEMENCIAS: ALTERACIONS PSICOLÓXICAS E CONDUCTUALES (COGAMI) 

8.  CURSO EN MATERIA DE HIXIENE ALIMENTARIA (AFAMO) 

9. INTRODUCIÓN E COMUNICACIÓN NA ENFERMIDADE DE ALZHEIMER 

(AFAPO) 

10. DETERIORO COGNITIVO: PAUTAS DE COMUNICACIÓN E ACTITUDES PARA 

O MANEXO DE SITUACIÓNS CONFLICTIVAS (EGAP) 

11. ATENCIÓN A MAIORES (PORREMPREGO) 

 

 XORNADAS PROFESIONÁIS  

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: XIII XORNADAS PROFESIONAIS: ALZHEIMER, UN 

PROBLEMA DE TOD@S. 

 Data de Celebración: 7 de novembro de 2015 
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 Lugar de Celebración: Sala de conferencias do Teatro Afundación. 

Policarpo Sanz, 13. Vigo 

 Número de participantes:  65 
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 CURSOS SUBVENCIONADOS AFD: 

 

o Denominación: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 

DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS  

o Modalidade: Presencial 

o Data de realización: do 8 de setembro ao 15 de decembro 

o Nº de horas: 468 

o Nº de persoas: 15 

o Lugar: Aula homologada do Centro de Atención Integral de Martínez 

Garrido. 

 

 CONVENIOS FORMATIVOS: 

Este ano AFAGA firmou diferentes convenios formativos, máis concretamente 

convenios de colaboración por diferentes motivos, para a difusión e desconto en 

cursos, para a realización de prácticas non laborais e para a cesión de espazos. 

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

- Prácticas en el Centro de Atención Integral 

Institución Tipo de Colaboración 

CEIP Aloya Ciclo de Técnico Superior de Integración Social 

IES Primeiro de Marzo 

(Baiona) 

Animación sociocultural 

USC Educación Social 

USC Prácticum psicoloxía 

CPR Divino Maestro Docencia para a formación e o emprego 
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Cámara de Comercio Docencia para a formación e o emprego 

COGAMI AFD Operacións auxiliares de servizos 

administrativos e xerais 

Cámara de comercio Docencia para a formación e o emprego 

PPR Divino Maestro Docencia para a formación e o emprego 

CIP Administrativo 

 

- Prácticas no Centro de Día Beiramar 

Institución Tipo de Colaboración 

CEIP Aloya Ciclo de Técnico Superior de Integración Social. 

CPR San Miguel Auxiliar de enfermería 

 

- Prácticas na Unidade de Atención Terapéutica O Porriño 

Institución Tipo de Colaboración 

USC Máster Psicoxerontología 

IES San José de la Guía Integración Social 

ETL Pasatempos Monitor de Tempo Libre 

 

- Outros Convenios: 

Institución Tipo de Colaboración 

ALIAD Parte presencial CP teleformación 

AUTOS GONZALEZ Formación específica para os seus traballadores 
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CÁMARA DE COMERCIO Prácticas AFD 

CEICA Y MEGA 

FORMACIÓN 

Prácticas AFD 

CONDE FORMACIÓN  Parte presencial CP teleformación 

CPR ALOYA Convenio prácticas 

CPR SAN MIGUEL Convenio prácticas  

DEPENDENTIAS Parte presencial CP teleformación 

 

 

No ano 2015 incorporamos ao programa de voluntariado de AFAGA un total de 16 

voluntarios, tendo un total de  20 persoas voluntarios/as en activo ó final do ano.  

 

        Equipo de voluntarios/as. 

 



 

                                                               44         

2015 

A coordinación do programa de voluntariado realizou un total de 121 intervencións 

relacionadas que a xestión do programa, tales como:  

 Celebración de reunións periódicas  de voluntariado 

 Planificación de actividades : excursións, visitas, eventos…    

 Distribución de tarefas de difusión 

 Redacción de proxectos relacionados có programa de  voluntariado 

 Planificación de formación  para voluntarios/as 

 Información  social  

 Xestións administrativas propias do programa 

 Captación de voluntarios/as 

 

Funcións do persoal voluntario de AFAGA 
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Perfil dos/as voluntarios/as 

 Homes: 3 

 Mulleres: 16 
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Resaltar  a importancia que toma a comunicación da entidade á hora de captar ás 

persoas voluntarias. O aumento de voluntarios/as que coñecen  AFAGA pola súa 

páxina web   ou por ver unha noticia en prensa  aumentou notablemente nos últimos 

anos. 

Proxecto “Voluntariado Xoven”  

En el año 2015 emprendemos  unha colaboración xunto co  equipo de acción social do 

Colexio Miralba a través do cal, dous estudantes de 16 anos incorporáronse ao 

programa de voluntariado de AFAGA, realizando tarefas como recepción e 

acomodamento dos usuarios/as, apoio na realización de tarefas de estimulación 

cognitiva e funcional, organización do material de traballo, etc. 

Foi unha experiencia moi positiva como actividade interxeracional e tamén de 

sensibilización das persoas máis xoves. 

 

Actividades nas que participaron os voluntarios 

 Difusión da segunda edición dos monólogos “Non te esquezas de rir”  facendo 

unha gran pegada de carteis pola cidade. 

 Apoio en actividades lúdicas  como a festa de Nadal dos Talleres de 

estimulación cognitiva e funcional. 

 Apoio nas excursións con familiares e usuarios: Illas Cíes e Ruta da Auga. 

 Apoio en xestións administrativas 

 Dia mundial do Alzheimer: información e difusión desde a mesa informativa 

principal. 
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Obradoiros de estimulación cognitiva e funcional. 

 

 

     

Día Mundial do  Alzheimer. 
 
 

     
 
Festas de Nadal e do Entroido. 
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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 

incluíndo 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 análise, 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. 

Así mesmo, é de especial interese salientar que a realización diaria da terapia con 

cada un dos grupos de estimulación é desenvolta directamente polos terapeutas ( 

psicólogos/as e terapeuta ocupacional). Son os mesmos que deseñan, organizan e 

aplican as terapias, isto supón un incremento na calidade da atención que é de vital 

importancia para o éxito do programa. 

Existen 4 niveis: 

- Leve ( Grupo A) 

- Leve- Moderado ( Grupo B) 

- Moderado ( Grupo C) 

- Leve con afasia ( Grupo D) 

A demanda deste servizo é moi alta, de tal xeito que houbo necesidade de fraccionar o 

grupo A (leve) en dous xerando prazas en grupo A  e creando un grupo B (leve-

moderado). Neste cadro podemos observar a evolución dos Talleres tanto en número 

de grupos como en números de usuarios/as nos últimos 5 anos. 
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Tal e como se aprecia nesta gráfica, este ano utilizaron o servizo de estimulación 

cognitivo-funcional 109 persoas.  

A adherencia e continuidade nos obradoiros de estimulación é un dos obxectivos que 

persegue o programa. Neste senso e a través da seguinte gráfica podemos observar 

como hai persoas que 4, 3 e 2 anos despois de ter iniciado, continúan asistindo á 

terapia. 

 Ingreso en C.D. Público: 8 

 Ingreso en C.D. Privado: 12 

 Cambio na situación sociosanitaria: 8 

 Resistencia/non adaptación: 3 

 Falecemento: 1 

 Ingreso en residencia: 4 

 Cambio residencia:2 
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 Perfil dos usuarios/as do Programa de Estimulación: 

 

Participaron ó longo do ano un número total de 109 persoas das que o 69% son 

mulleres e o 31% homes. 

 

Nesta gráfica podemos observar como o grupo de idade máis numeroso é de 80 e 

máis anos, seguido a pouca distancia polo intervalo de entre 79-70 anos, o que fai 

referencia á prevalencia da enfermidade de Alzheimer en idades avanzadas. 
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A pesares de que seguindo os anteriores datos, hai máis mulleres que homes e as 

persoas que asisten a estimulación se sitúan a partir dos 70 anos de idade, máis da 

metade están casados/as ou en parella, o que inmediatamente nos indica que 

conviven, polo menos, cunha persoa de idade similar ou incluso maior.  

Nembargantes, a persoa que se fai responsable do seguemento e cumprimento 

das condicións do servizo de estimulación adoita ser unha filla/o. 

Respecto á procedencia, as persoas que asisten a estimulación residen nunha gran 

maioría na cidade de Vigo. Aínda así é notable que persoas veñan doutras localidades 

( Tomiño, Oia, Nigrán e Redondela). 

 Espazo de participación e colaboración 

Os principais obxectivos do Programa son a Estimulación das persoas 

diagnósticadas de demencia neurodexenerativa e o Apoio ós familiares, sendo 

ademáis inherente ó mesmo promover a participación da sociedade a través da 

inclusión de persoas voluntarias. O voluntariado supón un elemento clave na 

atención, polo que é fundamental un traballo coordinado coa responsable 

organizativa do mesmo. 

Voluntarios/as que participaron 2015: 22 

Outra vía de participación é a realización de prácticas formativas de distintas 

disciplinas. 
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Alumnos/as en prácticas: 4 ademais do paso de alumnos/as do curso 

AFD realizado en Afaga. 

Entre as posibilidades de colaboración, este ano a psicóloga Iria Barros 

solicitou a colaboración de usuarios/as do Programa de Estimulación para a 

realización dun Estudo de Investigación sobre a Percepción visual no que 

participaron 16 usuarios/as. 
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Ó longo do ano 2015, ademais das actividades terapéuticas dentro do Centro de 

Atención Integral de AFAGA, fixéronse as seguintes actividades extraordinarias: 

 Sesións Abertas: É frecuente que os familiares pregunten sobre o contido das 

actividades realizadas nos Obradoiros de Estimulación Cognitiva e Funcional. 

O mellor xeito de coñecer de preto esta realizase e mergullarse nela, polo que 

ó longo do ano os abrimos ós familiares facendo unha sesión de estimulación 

ordinaria.En total participaron nesta actividade 76 familiares 
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 Festa Fin de Curso: Todos os anos, a última semana do mes de xullo previa 

ás vacacións de Agosto, facemos un encontro para familiares e usuarios/as 

que consiste nun acto lúdico con actuacións de usuarios/as, familiares, 

voluntarios/as e profesionais vinculados/as ó programa; entrega de diplomas os 

usuarios/as e unha merenda. Este acto, polas multitude de persoas que 

participan, desenvólvese no Centro Veciñal de Valadares (NEVOX), 

cedéndonos o seu auditorio e o pavillón. 

Este ano o número de asistentes foi de 197. 
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 Concurso de Beléns Afundación: Os7as terapéutas ocupacionais dos 

centros onde AFAGA desenvolve a súa actividade, deseñan e distribúen a 

participación segundo capacidades dos/as usuarios/as. Jesús Andrea, 

organizou a realización da base, pesebre, árbores, animais e ponte utilizando 

materiais como escarvadentes, corchos e follas. 
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 Festa Nadal: Os días 21, 22, e 23 de Decembro celebramos con cada grupo e 

os familiares dos mesmos, a chegada do Nadal que consistiu na realización 

dun calendario personalizado, unha merenda, panxoliñas e baile.  

Participaron 114 persoas. 
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 OUTRAS ACTIVIDADES EXTRORDINARIAS 

o Entroido 

o San Xoán 

o Magosto 

o Xardín terapéutico (ó longo de todo o ano, seméntanse distintos 

vexetais que logo coidan e recollen) 

o Saídas ó parque ( varias con distintos grupos a partir da primavera) 

 

Este obradoiro desenvólvese dende o ano 2012 partindo dun modelo orientado á 

Estimulación Cognitiva e Funcional introducindo como ferramenta as Novas 

Tecnoloxías. AFAGA adquiriu varios equipos informáticos ( ordenadores e pantallas 

táctis) así como programas ( software) validados para a estimulación de persoas con 

Alzheimer ou outras demencia neurodexenerativa: SMARTBRAIN e GRADIOR, e 

software adaptado pola psicóloga Carmen Rey Costas ( Coordinadora terapéutica do 

Programa de Estimulación en AFAGA) JCLIC. 

Durante o ano 2015 distribuiuse a atención en 2 niveis, segundo deterioro/capacidade 

cognitivo-funcional. Tendo na actualidade 2 grupos que asisten 1 vez por semana 

durante 2 horas. O obradoiro é dirixido e executado polo Terapeuta Ocupacional, 

Jesús Andrea Reyes apoiado por persoal voluntario.  

Ó longo do ano 2015 participaron no Obradoiro 21 persoas. 
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No mes de setembro do ano 2013 inauguráronse os talleres de estimulación cognitiva 

e funcional en Tui.  

Realizábanse no Edificio Área Panorámica da localidade e en 2015, o Concello cedeu 

a Afaga un espazo na antiga Escola de Chans, en Randufe, Tui. Así, púxose en 

marcha o Centro de Atención ao Alzheimer Baixo Miño.  

O Centro de Tui conta con 10 prazas. Deuse servizo a 21 familias. Actualmente as 10 

prazas están cubertas, existen dez persoas en lista de espera. 

Os principais obxectivos que teñen os obradoiros que se desenvolven en Tui son: 

1. Fomentar as condutas sociais e persoais, evitando a aceleración da 

desconexión coa contorna que sofren moitas persoas con demencia. 

 

2. Outorgar un espazo de interacción interpersoal onde a persoa póidase sentir 

cómoda e comprendida, facilitando a súa comunicación cos demais.  

 

3. Estimulación das funcións cognitivas e a autonomía persoal para o seu 

mantemento o maior tempo posible. 

 

4. Mellorar a autoestima.  

 Os servizos que se ofrecen son:  

 Acollida, avaliación, estimulación cognitiva, musicoterapia, estimulación 

multisensorial, obradoiros funcionais, intervención psicolóxica a familias, 

informes, seguimento e reevaluación, asesoramento a Familias no coidado, 

asesoramento a Familias en axudas técnicas, labores de traballo social e 

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

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

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

 

 

       Centro de Atención ao Alzheimer ‘Baixo Miño’. 

O Centro de Mos conta con 10 prazas. Actualmente encóntrase completo con 10 

usuarios: 8 usuarios son mulleres e 2 varóns.  

Nestes momentos o centro conta con nove persoas en lista de espera. Todos os 

usuarios do servizo teñen diagnóstico de demencia. Ademais dúas usuarias presentan 

necesidades especiais na intervención, debido á privación sensorial da vista e o oído 

respectivamente.  

Os obradoiros realízanse na Casa Reitoral de Mos. Os obradoiros teñen lugar os 

martes e xoves. Horario de 17:00  a 20:00 horas. 

Os principais obxectivos que teñen os obradoiros que se desenvolven en Mos son: 

1. Fomentar as condutas sociais e persoais, evitando a aceleración da 

desconexión coa contorna que sofren moitas persoas con demencia. 
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2. Outorgar un espazo de interacción interpersoal onde a persoa póidase sentir 

cómoda e comprendida, facilitando a súa comunicación cos demais.  

3. Estimulación das funcións cognitivas e a autonomía persoal para o seu 

mantemento o maior tempo posible. 

4. Mellorar a autoestima.  

 Os servizos que se ofrecen son:  

 Acollida, avaliación, estimulación cognitiva, musicoterapia, estimulación 

multisensorial, obradoiros funcionais, intervención psicolóxica a familias, 

informes, seguimento e reevaluación, asesoramento a Familias no coidado, 

asesoramento a Familias en axudas técnicas, labores de traballo social e 

formación. 

         Festa de Nadal no Centro de Mos. 
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O obradoiro “Cultiva a Mente” nace como un proxecto que engloba a prevención da 

demencia e a promoción de hábitos saudables a nivel cognitivo e emocional. “Cultiva a 

Mente”  é propiamente un obradoiro de metacognición, reunirá exercicios de 

estimulación cognitiva, pero a presentación destes contidos non supoñen un mero 

fornezo de tarefas que deben ser executadas pola persoa a modo de programa de 

adestramento co fin de que mellore o seu execución. O suxeito é un participante 

activo, inmerso nun programa formativo que explora as preocupacións e necesidades 

de cada individuo proporcionando unha resposta que sexa extrapolable á súa día a día 

e proporcione hábitos saudables no plano cognitivo e afectivo.  

Perfil dos Usuarios 

Acodes maiores de 55 anos sen deterioro cognitivo, interesadas na prevención do 

deterioro cognitivo e o coñecemento do envellecemento activo. 

 

Formato e duración das sesións 

As sesións realízanse unha vez por semana e teñen unha duración de dúas horas 

cada unha. O curso vai desde Outubro a Xuño, podendo realizarse nos meses de 

Setembro e Xullo si existe demanda nestes meses estivais. 

 

Metodoloxía 

Os obradoiros de cultiva a mente comezan cunha valoración de cada usuario das súas 

capacidades cognitivas. Primeiro utilízase a escala SAGE para o cribaxe dun posible 

deterioro cognitivo, en caso de sospeita de que a persoa poida padecer algún tipo de 

demencia, aconsellaráselle á persoa que acuda derivada ao médico de cabecera para 

pedir cita co neurólogo, realizándose un seguemento da mesma e axudándoa a ela e 

se procede, á súa familia na procura dun diagnóstico. Derivaranse tamén as persoas 

que logren un diagnóstico de demencia aos programas de estimulación que AFAGA 

ten postos en marcha. 
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As clases transcorren nun aula de entre un mínimo de 10 e un máximo de 20 alumnos. 

Realízanse exercicios de estimulación, sesións formativas de temas de interese e 

resólvense dúbidas relativas ao proceso de envellecemento. Envíanse tarefas e 

actividades para promocionar o envellecemento activo, máis aló do propio obradoiro. 

Datos 2015 

O ano 2014 foi o terceiro ano no que o obradoiro “Cultiva a mente” estivo activo. 

Durante este ano, houbo un total de 30 matriculados, divididos en dous grupos, un de 

mañá e outro de tarde. Ha habido un 91% de asistencia media. Ademáis corrobórase o 

apego ó programa, repetindo matrícula en setembro o 100% dos alumnos que 

finalizaron o curso en Xuño.  

Ademais, durante o ano 2015 detectáronse un caso de demencia, derivando, en 

colaboración coas súas familias, a cada un deles aos seus médicos de referencia e 

informando sobre os servizos á súa disposición dentro e fóra da asociación. O mesmo 

tempo, existen dúas persoas en seguemento e observación por posible deterioro 

cognitivo e do que xa se informou as súas familias. 
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O Centro de Día Beiramar está situado na Avenida Beiramar, 51- baixo, en Vigo. A 

finais de 2015 contaba cun total de 55 usuarios, conseguindo durante o ano pasado 18 

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

total 19, por empeoramento do enfermo e necesidade de cambiar de recurso (4), 

petición propia (6), ingreso en residencia (7), falecemento (1) e cambio de domicilio 

(1). Dos 55 usuarios, 52 acoden ao centro 8 horas ao día, e 3 asisten catro horas. 

 

PERSOAS USUARIAS 

Nº adxudicacións 22  - Nº usuarios adxudicados: 35 usuarios. 
• Renuncias: 14 
• Altas:18   (+3 ingresos pendentes 2016) 

Nº total usuarios anual 55 18 homes e 37 mulleres. 

Nº de baixas de usuarios 19 Motivos das baixas: 
• Empeoramento e/ou cambio de recurso: 4. 
• Petición propia: 6. 
• Ingreso en Residencia: 7. 
• Falecemento: 1. 
• Cambio de domicilio: 1. 

Tódalas baixas foran asinadas e solicitadas e/ou 
cosensuadas coas familias. 

TIPO DE XORNADA 

Media xornada (4 horas) 3 

Xornada completa (8 horas) 52 

 
GRUPOS INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 

USUARIOS 

• leve cognitivo-leve funcional  (leve) 
• moderado cognitivo-moderado funcional (moderado) 
• avanzado cognitivo-funcional (asistido) 

Total grupos 3 

Usuarios por grupo 12-16 persoas media 12 usuarios/grupo 
 

PROGRAMAS INTERVENCION DIARIA INTENSIDADE/SEMANA 

Psicoestimulación  Grupo Leve: 6 horas e 15 minutos. 

 Grupo Moderado: 5 horas. 

 Grupo Asistido: 2 horas e 30 minutos. 

Mantemento e intervención funcional  Grupo Leve: 8 horas. 

 Grupo Moderado: 6 horas e 45 minutos. 

 Grupo Asistido: 2 horas e 30 minutos. 
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DESCRIPCIÓN DAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, OCIO E TEMPO LIBRE 

 

Saídas 

- Actividade de colaboración co “Museo Marco, de Arte Contemporánea de Vigo”: Desde o 

centro levouse a cabo unha actividade de colaboración co Museo Marco, dentro do seu Programa 

educativo da exposición “Producciones e procesos na colección DKV”. O nome Xenérico do 

programa é “E ti ¿qué lembras?”, no que participaron 8  usuarios en seis sesións, os mércores de 

Novembro e o primeiro mércores de Decembro. 

Mantemento e intervención motriz  Grupo Leve: 4 horas. 

 Grupo Moderado: 4 horas. 

 Grupo Asistido: 3 horas e 45 minutos. 

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 aniversarios dos 
usuarios: 12 celebracións - 1 por cada venres fin de 
mes 

 Cancioneros 

 Grupo de pandereterias tradicional: 1 ocasión en 
Noiteboa 

 Grupo de baile de sevillanas: 2 ocasions - en 
Noiteboa e no Festival de Nadal 

 Saídas de ocio* 

 Visitas a museos e exposicións* 

 Celebración das festas populares* 

 Festival de Nadal 

*(Describirase máis abaixo as actividades realizadas nesas 
áreas) 

Terapia asistida con animais  Grupo Leve: 4 horas/mes. 

 Grupo Moderado: 4 horas/mes. 
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- Visita a “Exposición dos Belens de Afundación”. Data: 16 de Decembro. 

O grupo compoñíase de 8 usuarios dos grupos Leve e Moderado. 

- Festival de Nadal: trasladamos a todos os usuarios/as e traballadores do centro ao Edificio 

Administrativo da Xunta de Galicia, convidando a participar aos familiares que desexaran asistir. 

As actuacións da festa consistiron en cancións e panxoliñas cantados polos usuarios. 

Tamén houbo unha actuación dun grupo de baile de sevillanas e una actuación dos traballadores do 

centro. 

Festexos 

 

Populares 

 Entroido  

 San Xoan  

 Magosto 

 Samain 

 Nadal    

 

 

 

Proxecto Interxeneracional ‘E  ti qué lembras? ‘ 
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Celebración do entroido.

       

Festa do Nadal. 

 

 

ATENCIÓN  A FAMILIAS 

REUNIÓNS CON FAMILIAS 

 De seguemento ou outras cuestións: 30 familias. 

 De adaptación e mostra do Centro de Día: 12 familias. 
 

ATENCION E INTERVENCION SOCIAL - COORDINACIÓN                                     

 Pautas, orientación e información: 546 intervencións. 

 Trámites e xestións de recursos: 19 trámites / 14 familias.  

 Información e orientación recursos específicos: 43 intervencións / 27 familias.   

 Derivacións Servizos Sociais: 18 derivacións.  
 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA - Psicóloga familias. 

 Individual e /ou Familiar: 5 intervencións / 5 familias. 
 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN FUNCIONAL - Terapeuta ocupacional. 

 Pautas, orientación e información: 149 intervencións. 

 Intervención Individual: 127 intevencións. 
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ATENCIÓN E INTERVENCIÓN FÍSIO – Fisioterapeuta 

 Pautas, orientación e información: 138 intervencións. 

 Intervención Individual: 411 intervencións. 
 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA – Psicóloga centro 

 Pautas, orientación e información: 96 intervencións. 

 Seguemento familiar semestral: 63 intervencións.  

 A Demanda das familias: 5 intervencións. 
 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN ÁREA SAÚDE – Responsable de saúde 

 Programa mantemento da saúde: 866 intervencións. 
   

INFORMACION ACTIVIDADES 

 Programa Lecer para coidadores: 2 comunicacións / 38 familias. 

 Excursión “Illas Cíes” para coidadores e usuarios: 1 comunicación / 39 familias. 

 Servizo de Podoloxía: 1 comunicación / 39 familias. 

 Festival de Nadal: 1 comunicación / 37 familias. 
 

PORCENTAXE DO CÓMPUTO DE  ATENCIÓNS  A FAMILIAS 

 Telefónica: 1338 (74,33% do total). 

 Presencial: 211  (11,72% do total). 

 Correo electrónico: 45 (2,5% do total). 

 Correo ordinario: 2 (0,11% do total). 

 Transporte: 204 (11,33 % do total). 

 Total de atención e/ou intervención con familia no ano 2015:1800 (100 %). 

SATISFACCIÓN DAS FAMILAS 

 Cuestionarios de evaluación de satisfacción das familias: 

 Cuestionarios enviados: 38 cuestionarios. 

 Cuestionarios devoltos polas familias: 
 
* pendente que as familias remitan os cuestionarios cubertos.  
 

ATENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA 

 Atencións: 23 en total. 
• Presenciais: 9 atencións. 
• Telefónicas: 14 atencións.   
• Demanda de Información: 
• Doenza e Afaga: 7 atencións. 
• Centro de Día e Recursos Sociais: 16 atencións.  
• Derivacións: 
• Traballadora Social de Afaga: 12 ocasións. 
• Traballadora Social de Atención Primaria: 19 ocasións. 
• Médicos especialistas: 2 ocasións. 
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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 2015 era de 24, 12 na xornada de mañá e 12 na 

de tarde, conseguindo durante o ano pasado 13 novas altas de persoas afectadas por 

Alzheimer. Tamén houbo 16 baixas en total, 9 por empeoramento e cambio de 

recurso, unha por problemas de comportamento, tres por causa do aumento do 

copago, dous por non adaptación e unha por falecemento. 

Así, o número total de usuarios atendidos na unidade ao longo do ano foi de 37.  

 

 

 

 Grupos intervención usuarios (de 4 a 6 persoas): 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Xornada 

mañá 

Leve cognitivo moderado 

funcional 

 

Moderado cognitivo-funcional 

 

Asistido 

Xornada 

tarde 

Leve cognitivo moderado 

funcional 

 

Moderado cognitivo-funcional Asistido 
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 Programas intervencións usuarios: 

AREA Grupo mañá 

(total horas por semana) 

Grupo tarde 

(total horas por 

semana) 

Psicoestimulación 4.5 4.5 

Terapia Ocupacional 6,5 5,5 

Gerontogimnasia 2 2 

Fisioterapia  1 

 

ATENCIÓNS E INTERVENCIÓNS 

 

ÁREA SOCIAL: 

INFORMACIÓN RRSS, ORGANIZACIÓN DOS COIDADOS, SEGUIMIENTO SOCIAL, DESAFOGO 

EMOCIONAL PUNTUAL, SEGUEMENTO E EXPOSICIÓN DA SITUACIÓN DOS CASOS COAS TS DE 

BASE, CENTRO SAÚDE EVO, MÉDICOS,ETC. 

 

 ATENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL FAMILIAR XERAL: 159 ATENCIÓN E 

INTERVENCIÓNS, DAS CAIS; 
 REUNIÓNS NO CENTRO: 15 REUNIÓNS DE ATENCIÓN SOCIAL 

 TRABALLO EN RED CON TS OU OUTROS PROFESIONAIS: 51 OCASIÓNS  
 

 TRÁMITES E XESTIÓNS DE RRSS: 15 TRÁMITES 
 MINUSVALÍA: 8 SOLICITUDES 
 REVISIÓN GRAO DEPENDENCIA: 8 SOLICITUDES 

 REV.GRAO: 4 SOLICITUDES 
 TÁMITES CONSULTA (CAMBIO PIA): 4 SOLICITUDES(2 CD/2SAF) 

 APOIO SOCIAL:  2 SOLICITUDES 
 PROGRAMA TRANSPORTE ADAPATADO 065: 1 SOLICITUDE 
 PROGRAMA XEOLOCALIZACIÓN: 2 SOLICITUDES 
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AREA INTERVENCIÓN PSICOLOXICA COAS FAMILIAS: 

 FAMILIAS USUARIOS U.D.P 
o NÚMERO DE INTERVENCIONES TOTALES:  
o INTERVENCIÓN SISTEMA FAMILIAR:  
o INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CUIDADOR:  

 

 ENTORNO SOCIOCOMUNITARIO: 
o NÚMERO DE INTERVENCIONES TOTALES:  
o INTERVENCIÓN SISTEMA FAMILIAR:  
o INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CUIDADOR:  

 

AREA FÍSICO-FUNCIONAL: 

o INTERVENCIÓNS, PAUTAS E ASESORAMIENTO FÍSICO, FUNCIONAL:  104 
o ASESORAMIENTO AYUDAS TÉCNICAS:  8 
o PAUTAS FISIOTERAPIA: 12 INTERVENCIONES 

 

SEGUIMIENTO ATENCIÓN: USUARIOS/FAMILIAS  

o REUNIÓNS SEGUEMENTO SEMESTRAL FAMILIAS: 20 REUNIÓNS 
o REUNIÓN ADAPTACIÓN USUARIO: 13  REUNIÓNS 
o VISITAS A DOMICILIO: 0 FAMILIA 
o ATENCIÓN E INFORMACIÓN PUNTUAL DA UNIDADE: 23  PERSOAS 

 

 

 

  

 

 Número total de enquisas enviadas: 22 

 Número total de enquisas recibidas: 12 

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

 

Medias obtenidas: 

 

 Información inicial sobre o funcionamento do centro        Moi ben        

 A organización xeral do centro                                  Moi ben       

 O tempo de resposta ante calquera demanda                     Moi ben         
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 A resposta a demandas de información            Moi ben         

 A actitude e trato por parte dos traballadores co seu familiar     Moi ben     

 A actitude e trato por parte dos traballadores cara vostede        Moi ben   

 Os programas de intervención realizadas cos familiares          Moi ben  

 As actividades de atención a familias, parécenlle           Moi ben  

 As instalación do centro parécenlle            Ben 

 O servizo de transporte ofertado por nos           Ben 

 

 

 Convenio de colaboración coa Universidade Santiago de Compostela para  

realización das prácticas dunha Psicóloga, correspondentes ao Master 

Psicoxerontoloxia - USC cun total de 275 horas. 

  

 Convenio de colaboración co Colexio San Xosé da Guía, para a realización do 

modulo de practicas dunha estudante do curso: “Integración Social” cun total 

de  740 horas. 

 

 Participación de dúas voluntarias, que colaboran  cos talleres de estimulación 

cognitiva.  

  

Este ano, debido o tipo perfil de usuarios, enfocamos a  intervención en actividades 

dentro da unidade, dándolle menos cabida as saídas a comunidade características de 

este centro. Realizamos moitas actividades lúdicas e festivas, ademais dos necesarios 

talleres dentro da rutina de terapia ocupacional e estimulación cognitiva: 

 A estimulación cognitiva é unha técnica que se utilizou para traballar cos 

usuarios da unidade, que engloba todas aquelas actividades que se dirixen a 

mellorar o funcionamento cognitivo en xeral (memoria, linguaxe, atención-
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concentración, razoamento, cálculo e praxias) por medio de programas de 

estimulación, fomentando o traballo grupal e a sociabilización ente eles. 

 A terapia ocupacional ten como obxectivo manter a saúde e mellorar a calidade 

de vida do usuario, conseguindo a máxima autonomía e independencia da 

persoa.  

Para este fin utilizamos actividades aplicadas con fins terapéuticos, favorecendo a 

restauración da función e suplir las deficiencias incapacitantes para conseguir a maior 

independencia posible do individuo nos seus aspectos: mental, físico e social. 

   

 

 

Celebración do Nadal 

   

 

 

Día San Valentín 
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Xerontoximnasia e 

Obradoiro de Praxias 

 

 

 

 

Día do libro 

     

 

 

Concurso Beléns 

Afundación 

 

     

 

Visita Intercentros: 

Exposición de 

fotografía  

     

 

Visita Reptigalia 
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Entroido 

     

     

 

 

Visita Parque A Canuda 

 

     

 

Visita Parque de 

Castrelos 

    

 

Celebración da 

Candelaria 
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Afaga consciente de que os aspectos xurídicos relacionados co Alzheimer e outras 

demencias son, en ocasións, unha fonte de preocupación importante para as familias, 

decidiu en decembro do ano 2014 poñer en marcha o Departamento de Asesoramento 

Xurídico, un servizo que nacía coa finalidade principal de dar asesoramento de 

carácter legal ós nosos socios. 

Obxectivo principal: 

o Prestar un asesoramento legal multidisciplinar de calidade orientado ao entorno 

familiar de pacientes con Alzheimer e outras demencias, empatizando coas 

circunstancias familiares do demandante do servizo.  

 

Tipos de atención: 

o Individual 

o Unidade familiar 

Forma de entrada no servizo: 

o Dende o programa de acollida (Traballadora Social) 

o Dende o servizo de atención psicolóxica a familias 

o Derivación doutros servizos da Asociación (Servizo de atención domiciliaria, 

Unidade Terapéutica de Porriño, Centro de día de Beiramar e outros servizos 

periféricos da Asociación nos concellos de Tui, Salceda e Mos 

o A petición propia 

 

DATOS 2015 

 TOTAL PERSOAS ATENDIDAS: 72 

 TOTAL INTERVENCIÓNS: 114 
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 Lugar atención: Centro de atención integral de Martínez Garrido (Vigo) 

 

INTERVENCIÓNS  

CUESTIÓNS DE CARÁCTER CIVIL (Incapacitacións 

principalmente)  

37 PERSOAS  

CUESTIÓNS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 18 PERSOAS 

CUESTIÓNS DE CARÁCTER SUCESORIO 11 PERSOAS 

OUTROS  6 PERSOAS 

 

 Outras cuestións realizadas polo Departamento Xurídico non prestadas 

directamente a socios:  

 

 Análise da normativa legal que poida ter impacto no entorno familiar de persoas 

con Alzheimer e outras demencias. 

 

 Formulación de observacións ou alegacións a proxectos normativos que lle son 

trasladados á Asociación. 

 

 Articulación de convenios ou outras posibles formas de colaboración entre 

AFAGA e todo tipo de institucións de carácter público e privado que poidan 

reverter positivamente ó noso colectivo. 

 

 Participación en encontros e reunións con autoridades para dar traslado das 

demandas de carácter legal que afectan ó noso colectivo. 

 

 Accións dirixidas perante a Administración Pública co gallo de obter decisións 

favorables ó noso colectivo.   
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 Notas de prensa enviadas: 

 26 de marzo: “Afaga, nombrada Vigués Distinguido” 

 7 de abril: “Afaga, beneficiaria del VIII Circuito de Golf de Cenor” 

 6 de mayo: “180 escolares de Vigo asisten mañá na Fundación Barrié á 

proxección-coloquio da película Engurras como parte da segunda edición 

do programa educativo sobre o Alzheimer” 

 6 de julio: “Afaga recibiu o galardón Vigués Distinguido” 

 14 de septiembre: “Baixo o lema, ‘No Alzheimer, ti es unha peza 

importante’, Afaga celebra o Día Mundial” 

 17 de septiembre: “Beatriz Mato visitará o Centro de Atención Integral para 

enfermos de Alzheimer de Afaga” 

 29 de octubre: “Expertos e investigadores danse cita nas XIII Xornadas 

Profesionais sobre Alzheimer de Afaga” 

 27 de octubre: “Afaga convoca o II concurso de relato curto sobre 

Alzheimer” 

 6 de noviembre: (Convocatoria) “Afaga celebra as XIII Xornadas 

Profesionais sobre Alzheimer” 

 20 de noviembre: O Marco e Afaga inician unha colaboración no contexto 

do programa educativo para escolares da exposición ‘Produccións e 

procesos na Colección DKV’. 

 

 Presenza de Afaga nos medios durante o ano 2015: 

Durante o ano 2015, a presenza de Afaga nos medios foi moi notable, 

impulsado, tanto pola concesión do Galardón de Vigués Distinguido, 

recoñecemento que concede o Concello de Vigo, como polas propostas e 

actividades que organizou a entidade, e das que se fixeron eco diferentes 

medios escritos e audiovisuais.  
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Así, a presenza da entidade en si ou dalgún membro da mesma foi moi 

relevante. Publicáronse reportaxes, entrevistas e diversas noticias en medios 

locais, rexionais e mesmo nacionais. Por exemplo, a visita da Conselleira 

Beatriz Mato o Centro de Atención Integral, con motivo do Día Mundial, saíu en 

TVE, ademais de moitos medios de comunicación vigueses e galegos. 

Así, prensa escrita, radio, televisión e medios dixitais fixéronse eco de todas  

as informacións que enviamos desde a asociación, e realizaron reportaxes e 

entrevistas a petición propia. 

 

TOTAL IMPACTOS: 145 

 

 

 

 

  

 
Actualización constante dos contidos en todas as seccións, noticias e 

fotografías. As visitas á web entre o ano 2013 e 2015 aumentaron 

considerablemente. 

http://www.afaga.com/


 

                                                               79         

2015 
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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.  

 

 

o Impartida pola Dra. Doutora Ana Frank. Xefa da Sección de 

Neuroloxía e  coordinadora da Unidade de Trastornos Cognitivos e do 

Comportamento. Hospital Universitario la Paz. 

o Data: Venres, 18 de setembro, ás 19,30 horas. 

o  Lugar: Auditorio Municipal do Areal (Antigo Reitorado). 

 Asistentes: 95 persoas 
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– En colaboración coa Residencia Sanitas realizamos unha camiñada con 

familiares, socios e traballadores de Afaga. 

- Saída: Explanada do Centro Comercial Gran Vía de Vigo. 

- Chegada: Praza da Independencia. Alí realizouse un acto coa lectura dunha 

poesía e un manifesto para conmemorar o Día Mundial do Alzheimer.  
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  en Vigo, o venres día 

21 de setembro. 

  

           

 

 A Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer e Outras Demencias, Afaga, organizou unha excursión ás Illas Cíes. 

 Data: 15 de Xullo 

 Participantes: 60 persoas 
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El 4 de setembro, as Bodegas Martín Códax realizaron o acto de entrega dun 

cheque co diñeiro recadado en ‘Os Xoves de Códax’, un ciclo de música 

benéfico celebrado no mes de agosto nas adegas.

     

 

 

 O concurso estaba dirixido a coidadores, familiares e, en xeral, a todas as 

 persoas sensibilizadas coa enfermidade de Alzheimer. 
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 Data de realización: Dende o 26 de outubro ao 26 de decembro. 

 Relatos recibidos: Recibimos un total de 240 relatos, cunha gran 

calidade e emotividade. É destacable o dato da procedencia dos autores 

que nos chegaron traballos de varios países de Europa, América 

Latina, Centroamérica e Norteamérica. 
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 Iniciativa 

enmarcada no Programa Rede Paraugas, impulsado por Fundación Barrié e 

a Federación de Asociacións Galegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer 

e outras demencias (FAGAL). 

 Participaron 180 alumnos da ESO, pertencentes a dous centros de 

Vigo. 

 Os talleres dividíronse en dúas partes. En primeiro lugar proxectouse a 

película Engurras na sede da Fundación Barrié en Vigo. Data: 7 de 

Maio. 

 La segunda parte consistiu no desenrolo da unidade didáctica da 

película nos centros educativos cos alumnos participantes. 
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 Entrega Galardón ‘Vigués Distinguido’. Gala dos Vigueses Distinguidos 

2015. 

 Lugar: Teatro Afundación de Vigo 

 Data: 6 de Xullo 
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 El presidente de Afaga, Juan Carlos Rodríguez, recolleu o premio de mans do Alcalde de Vigo, Abel 

 Caballero. 

 

 

       Gala Vigueses Distinguidos 2015. 
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 VIII Circuito de Golf de Cenor 

 Nesta edición do Circuíto de Golf, Afaga foi beneficiaria do Mellor Aproach, no 

que podían participar todos os xogadores que doasen un mínimo de cinco 

euros á asociación. 

 A entrega de premios e o cheque celebrouse o 19 de setembro no 

Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela. 

 

          Entrega do cheque pola recadación ao Mellor Aproach. 

 

      Imagen dos gañadores do VIII Circuito de Golf de Cenor. 


