
      TERAPIA OCUPACIONAL EN XERIATRÍA E 
XERONTOLOXÍA 

 

       1. Terapia Ocupacional: Historia, 
evolución e principios  

 Conceptos básicos, fundamentos e evolución da Terapia             
Ocupacional 

       2. Terapia ocupacional en 
xeriatría e xerontoloxía 

 Función do Terapeuta Ocupacional neste ámbito de actuación 

       3. A ocupación. A ocupación na 
vellez 

 Coñecer a importancia da ocupación no ser humano ó longo da    
historia 

       4. Intervención nas actividades 
da vida diaria e produtos de apoio na 
demencia 

 Pautas de actuación a seguir nas actividades da vida diaria nas   
persoas con demencia e principais produtos de apoio que se       
empregan nas mesmas 

       5. Movilidade e sedestación.   

I n t e r ven c i ón  de nde  Te rap i a          

Ocupacional 

 Etioloxía e tratamento dos problemas de movilidade e pautas para 

evitar caídas dende a Terapia Ocupacional 

       6. Síndrome de Inmovilidade.  

Intervención dende a Terapia         

Ocupacional 

 Causas e intervención do Terapeuta Ocupacional no Síndrome de 

Inmovilidade 

       7. Valoración funcional en      

terapia ocupacional 

 O proceso de valoración  da persoa con demencia dende a Terapia 

Ocupacional 

       8. Terapia Ocupacional en el 

“Centro de Estimulación Integral de 

AFAGA” 

 Actividades que se imparten coas persoas con demencia no “Centro 

de Estimulación Integral de AFAGA”  

PROGRAMA FORMATIVO:                                  

DATOS DE CONTACTO: 

 AFAGA. Martínez Garrido 21, interior, 36205 Vigo 

(Pontevedra) 

 afaga@afaga.com 

 Teléfono: 986 22 97 97 

 Conceptualizar a Terapia Ocupacional (TO), estudando a súa evolución histórica para explicar os 

conceptos clave do seu funcionamento. 

 Coñecer os ámbitos de intervención da TO, identificando as diferentes áreas para axustar cada 

intervención segundo os casos. 

 Comprender cómo valorar un paciente, seguindo os pasos axeitados, para coñecer o seu estado. 

 Obter información sobre os diferentes produtos de apoio que facilitan o día a día da persoa    

enferma, descubrindo a súa utilidade para fomentar a súa autonomía. 

 Xustificar as funcións do centro de estimulación integral AFAGA, coñecendo as actividades que 

ofrece para valorar o aporte que o centro fai ás persoas usuarias. 

 

OBXETIVOS 

DIRIXIDO A: 

Profesionais do sector 

Calquera persoa interesada na temática 

 

Co presente curso preténdense adquirir coñecementos sobre a estimulación que realiza o 

terapeuta ocupacional na súa intervención con persoas con Alzheimer, coñecendo as pautas 

que este nos pode ofrecer e o funcionamento do centro de estimulación integral AFAGA. 


