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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 de 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 
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programas son: 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 realizaron e os 

resultados de cada un. 
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PROGRAMA ACOLLIDA PROGRAMA ACOLLIDA PROGRAMA ACOLLIDA PROGRAMA ACOLLIDA     

As reaccións máis habituais dos familiares dunha persoa que acaba de ser 

diagnosticada de Alzheimer son a incredulidade e a angustia, ás que se engaden unha 

estendida falta de información. É precisamente a busca de orientación acerca das 

pautas de comportamento ante a nova situación formulada a que leva os familiares a 

acudir ás asociacións de familiares. 

O asesoramento (informar, formar e asesorar) ás familias constitúe un dos obxectivos 

básicos de AFAGA. Esta necesidade de estar informados é sentida pola maior parte 

dos familiares. Esta necesidade pode orientarse en dúas direccións: 

• As cuestións xerais como poden ser os aspectos médicos, respostas 

máis adecuadas para as reaccións dos enfermos, coidados básicos, etcétera. 

• A petición de servizos concretos: axuda a domicilio, terapia de 

estimulación, terapia psicolóxica, etcétera. 

Unha vez que a persoa se pon en contacto coa asociación, a traballadora social 

canaliza a demanda ben ofrecendo a información que se considere axeitada a través 

de libros, vídeos, e folletos, informando sobre os programas que AFAGA desenvolve 

así como a maneira de acceso a recursos similares en institucións públicas e privadas. 

 

Os Datos:  

Foron atendidas no Programa de acollida un total de 155 persoas, 140 no Centro de 

Vigo e 15 na Unidade Terapéutica de Porriño.  

Para dar resposta ás necesidades destas persoas, realizáronse 536 intervencións.  

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

Promoción da Autonomía Persoal e Atención as persoas Dependentes (99 casos), 

minusvalías (18), Programa Acompáñote (14), información sobre a doenza (94), 

recursos sociosanitarios públicos (107), recursos privados (88), recursos propios de 

AFAGA (110), e información sobre a unidade terapéutica (6). 

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 
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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. 

 

 

 

 



MEMORIA ACTIVIDADES 

7 
 

2012 

      

      

    

ATENCIÓN SOCIAL ATENCIÓN SOCIAL ATENCIÓN SOCIAL ATENCIÓN SOCIAL     

Enténdese por casos de Atención Social: 

• Os que xa  pasaron  polo programa de Acollida e teñen unha demanda 

específica ou requiren dalgún tipo de intervención ó cabo do tempo. 
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• Os que se lles presta algún servizo/programa 

propio(SAF/FISIO/OP/AP). 

• Os que requiren dalgunha información concreta. 

• Os que se derivan ó programa de Acollida. 

Casos atendidos durante o ano 2012:  

• En Vigo,  115 familias (47 citas presenciais, 2 visitas a domicilio,111    

telefónicas/mails) 

• En O Porriño, 19 familias (6 citas presenciais,13 telefónicas/mails) 

• Total: 134 familias (das cales 74 son socios)   

• Media de intervencións por familia no ano: 3,8 intervencións  

Desagregación de intervencións:  

 

 

 

 

TOTAL: 427 

INTERVENCIÓNS 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORAMENTO E 
INFORMACIÓN FACILITADA 

OCASIÓNS 
ORAL ESCR/

MAIL 
LEI DEPENDENCIA 54 8 

MINUSVALÍA 24 10 
RR. PÚBLICOS (Programas 
respiro familiar, transporte 

adaptado, axud.ind non 
periódicas, etc.) 

52 16 

RR.PRIVADOS 29 7 
RR.AFAGA 67 6 

CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN 

17 17 

LISTADO DE COIDADORES 
PARTICULARES 

5 5 

TARXETA SANITARIA “AA” 8 7 
LEXISLACIÓN 3 3 

DOENZA (estimulación, 
organización coidados, desafogo 

emocional puntual, etc.) 

28  

INFORMACIÓN PUNTUAL: 
Notificacións escritas 

• BONO-TAXI 

Fam.SAD e 
Fisio:61 notific. 

• ACTIVIDADES AFAGA 
VOLUNTARIOS 

Fam.SAD e 
Fisio:15 notific. 

• TARXETA 
SANITARIA”AA” 

Fam.SAD e 
Fisio:61 notific. 
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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 

 

 

 

TOTAL: 31 TRÁMITES 
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• Resultados dos cuestionarios de entrevista socialResultados dos cuestionarios de entrevista socialResultados dos cuestionarios de entrevista socialResultados dos cuestionarios de entrevista social 

Coa intención de obtér información obxectiva da atención realizada na toma de 
contacto dos familiares coa asociación, pasáronse ó longo do ano 2012, 
cuestionarios de avaliación tra-las primeira entrevista social. 

MOTIVO CONSULTA 

Coñecer máis sobre a doenza 45’3% 

Coñecer os recursos sociais existentes 75% 

Coñecer como manexar a situación 56% 

Coñecer a labor de Afaga 54’6% 

Outro - Otros recursos; Pedir ayuda de gestión para acceder 
Centro de Día; Realización de obradoiros 

 

SATISFACCIÓN. 

Para a estimación deste ítem se lles deu a escoller entre valores de 1 ó 6, 
sendo 1 o valor mínimo de satisfacción e 6 o máximo. 

Nas enquisas, o 92% valoraron cun 6 este apartado, e o 8% cun 5. Á vista 
dos resultados podemos dicir que o grado de satisfacción alcanzou os máximos 
valores. Non encontrándose en ningún caso persoas pouco ou nada satisfeitas. 

DURACIÓN DA ENTREVISTA. 

Os resultados, foron unánimes, o 100% das persoas atendidas estiman o 
tempo adicado á entrevista social como adecuado. 

CALIDADE NO TRATO 

Moi boa 92% 

Boa 8% 

Regular  

Mala  

Moi mala  
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ATENCIÓN PSICOLÓXICA A FAMILIASATENCIÓN PSICOLÓXICA A FAMILIASATENCIÓN PSICOLÓXICA A FAMILIASATENCIÓN PSICOLÓXICA A FAMILIAS 

Dende o programa de Apoio Psicolóxico ofrecemos un Servizo de atención para 

coidadores familiares de persoas con Alzheimer ou outras demencias; para a 

prevención e o manexo de alteracións físicas, psicolóxicas e sociais, derivadas das 

tarefas de coidado. O programa 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 

• 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 

"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. 

 

Os Datos:  

Durante o ano 2012, no Centro de Atención Integral de Rivera Atienza foron 

atendidas no servizo de atención psicolóxica individual 116 persoas, que solicitaron 

axuda nas seguintes áreas: apoio psicolóxico, duelo, pautas, unidade familiar.  

Para dar resposta a estes usuarios, realizáronse un total de 293 intervencións (231 de 

forma presencial e 62 por teléfono). 

Cada intervención ten unha duración de entre unha hora e unha hora e media, e a 

frecuencia dás mesmas e puntual, semanal, quincenal e mensual. 
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Respecto ás intervencións en grupo, realizáronse dous grupos psicoeducativos 

durante o ano, cun total de 106 sesións. A cada un destes grupos asistiron 15 

persoas. 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

    

                            

    

Apoio Psicolóxico 
Individual/Familiar 

 

 
293 intervencións 

Intervención Sistema Familiar 
 

 
21 familias 

Nº PERSOAS  ATENDIDAS  
116 PERSOAS 

 
  

Intervencións en grupo 
GRUPOS 

PSICOEDUCATIVOS 

106 sesións 
 

2 grupos 
 

Nº PERSOAS 
ASISTENTES GRUPOS 

 
15 PERSOAS 
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SERVIZO DE ASESORAMIENTO EN TERAPIA SERVIZO DE ASESORAMIENTO EN TERAPIA SERVIZO DE ASESORAMIENTO EN TERAPIA SERVIZO DE ASESORAMIENTO EN TERAPIA 

OCUPACIONALOCUPACIONALOCUPACIONALOCUPACIONAL    

Ó longo do ano 2012 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 17. Arredor de 6 das intervencións foron 

vía telefónica e 11 concertando unha cita persoal  na sede da Asociación.  A 

continuación explícase máis polo miúdo o tipo de información requirida e o perfil da 

persoa demandante. 

Número de intervencións realizadas: 23 

Produto de apoio do que demanda información e asesoramento: 

• Localizadores GPS: 10 

• Cadeiras de rodas: 4 

• Camas articulables: 3 

• Barras abatibles: 3 

• Asento xiratorio de bañeira: 2 

• Pixama específico para demencias (evita sacar cueiros): 1 

  

O perfil da persoa demandante difire en función da información requirida; así as 

persoas que demandaron información relacionada con sistemas de localización GPS 

para persoas, era na maioría dos casos un varón (9 homes fronte a 1 muller), sendo 

neste caso 3 das persoas cónxuxe da familiar (maiores de 65 anos), outros  4 fillos 

(menores de 55 anos) e un sobriño (menor de 50 anos). No referido a muller, tratábase 

dunha muller menor de 50 anos cuxa nai padece Alzheimer.  

Pola contra, o resto das intervencións estaban relacionadas con asesoramento en 

camas articulables, cadeiras de rodas, pixamas e asideiros. A demandante era 

maioritariamente unha muller menor de 60 anos, exceptuando o  asento xiratorio de 

bañeira que foi demandado por un varón. 
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TOTAL: 23 

 

 

SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIOSERVIZO DE AXUDA A DOMICILIOSERVIZO DE AXUDA A DOMICILIOSERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO    

Ó longo do ano atendéronse a 17  familias (máis as que se atenderon en respiros 

esporádicos, que se cuantificarán máis abaixo, así como a desagregación do tipo de 

servizo). 

• Nº baixas no ano: 6 familias 

� Falecemento: 5 baixas 

� Por traslado de domicilio (fora de cidade de Vigo): 1 baixa 

• Nº altas no ano: 8 familias 

• Media de horas por familia/semana;  2,7 horas. 

• Na actualidade o número de familias atendidas é de 12. 

As familias están satisfeitas có servizo debido á especialización do mesmo. 

Na actualidade contamos con 2 auxiliares de clínica que destinan, entre as dúas, 

aproximadamente 37 horas á semana ao servizo de axuda a domicilio. 
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Ademais, incorpórase este ano no servizo como novidade o KIT DE DOMICILIOS, que 

consiste en; 1 caixa de guantes para uso diario, para situacións de urxencia (no caso 

do que no domicilio se acabasen e non se repuxese), 1 xel de ducha, 1 paquete de 

toalliñas hixiénicas e 1 bote de crema hidratante.  

 

Tipoloxía dos servizos: Tipoloxía dos servizos: Tipoloxía dos servizos: Tipoloxía dos servizos:     

 

• SERVIZOS DE ASEO E HIXIENE 

Existen dous tipos de servizo de aseo establecidos en función do tempo de 

servizo, onde o obxectivo principal é a realización e/ou supervisión do aseo así 

como a supervisión da hixiene por parte dunha auxiliar especializada. 

 

A. Servizo de Aseo: Consta dunha hora de atención no domicilio. A tarefa 

principal é a de realizar o aseo da persoa usuaria. 

� Servizos todo o ano: 11 familias 

� Servizos actuais: 8 familias 

� Media de horas por familia/semana ao ano: 2hr 72 min  

B. Servizo de Aseo+: Tratase dun servizo de 1 hora e 30 min/45min. As 

tarefas consisten en: Aseo e acompañamento tanto dentro como fóra do 

domicilio, en función do tempo. 

� Servizos todo o ano: 3 familias 

� Servizos actuais: 2 familias 

� Media de horas por familia/semana ó ano: 4 hr 30 min 

 

 

• SERVIZOS DE RESPIRO                          

A tarefa principal é a de realizar o acompañamento da persoa usuaria e así 

tratar de proporcionar  ó familiar, coidador principal unhas horas para sí 

mesmo, podendo saír para ir tomar algo, facer recados, etcétera. 

No caso de que sexa necesario tamén se realizarán tarefas de aseo e hixiene. 

 

Existen dous tipos de respiro: 

 

A.  Respiro semanal : 
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O respiro  realizase nun día da semana. A duración do servizo é de tres a catro 

horas (agás algunha excepción de menos), polas mañás ou polas tardes. 

 

� Servizos todo o ano: 3 familias 

� Servizos actuais: 2 familias 

� Media de horas por familia/semana ó ano: 3 horas 

 

 

B. Respiro de sábados esporádicos:  

Trátase dun servizo esporádico, que pode ser de 4 a 8 horas. 

A familia chamará para solicitar algún sábado que necesite, e en función da 

dispoñibilidade do persoal poderá levarse a cabo ou non, tamén a coordinación do 

servizo chamara as familias interesadas neste servizo cando exista dispoñibilidade. 

Este servizo non é vinculante, causarase a baixa ao finalizar as horas de servizo da 

auxiliar, podendo volver demandalo cando o familiar o volva a necesitar. 

 

� Servizos ofertados: Familias do centro de día, socios de AFAGA.  

� Difusión: En citas presenciais e mediante unha tirada informativa ao longo do 

ano nas familias dos servizos de AFAGA. 

� Servizos realizados: 7. 

� Media de servizos por familia no ano: 2,3 servizos. 

 

SERVIZO DE FISIOTERAPIA A DOMICILIOSERVIZO DE FISIOTERAPIA A DOMICILIOSERVIZO DE FISIOTERAPIA A DOMICILIOSERVIZO DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO    

Ó longo do ano atendéronse a 11 familias. O tempo destinado da fisioterapeuta para 

o servizo é de 13 hr/semana (o ano pasado eran 15 hr/semana). 

• Nº Baixas no ano: 4 familias 

� Falecemento: 2 baixas 

� A petición familia: 1 baixa 

� Ingreso en residencia definitiva:1 baixa 
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• Nº Altas no ano: 1 familia 

• Media de sesións por familia/semana: 1,81 sesións /semana por familia 

• Servizos actuais: 6 familias 

• Media de sesións actuais por familia/semana: 2 sesións. Algúns servizos 

ampliáronse  este ano; sempre e cando a fisioterapeuta o estimase preciso, 

había usuarios que precisaban máis sesións en función da patoloxía e/ou a 

evolución da doenza. 

 

� Incorporase este ano no servizo como novidade o Kit de domicilios, que 

consiste en: 1 caixa de guantes para uso diario, 1 xel de ducha, 1 paquete de 

toalliñas hixiénicas e 1 bote de crema hidratante. 

� Tamén como se incorpora como instrumento de medición para o seguimento 

físico dos usuarios o Goniómetro:  

 

                  

   

• O Goniómetro é un instrumento de medición que se emprega para 

medir ángulos. No noso campo en concreto, o empregamos para 

valorar o rango articular dos usurarios (inicial e seguimento) e así saber 

dunha forma obxectiva e cuantitativa se a intervención está resultando 

positiva, ademais de facer un seguimento dos problemas de rixidez 

xerados da propia doenza. 
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Tipoloxía do servizo de Fisioterapia a DomicilioTipoloxía do servizo de Fisioterapia a DomicilioTipoloxía do servizo de Fisioterapia a DomicilioTipoloxía do servizo de Fisioterapia a Domicilio    

As sesións teñen entre 45 min - 50 min de duración. 

O tratamento  a realizar determinarase en función do caso e da valoración do 

fisioterapeuta:  

• Cinestesia activa, 

• Cinestesia pasiva, 

• Fisioterapia respiratoria, 

• Deambulacións e control da marcha, 

• Masoterapía 

 

Unha das tarefas que desenrola a fisioterapeuta, e as familias o ven como moi positivo 

é a de darlles pautas para que estes poidan desenrolar na casa, como por exemplo; 

correccións da postura, e exercicios sinxelos que poidan facer eles sos. 

Supervisión e Supervisión e Supervisión e Supervisión e seguimentoseguimentoseguimentoseguimento    do servizodo servizodo servizodo servizo 

• Reunións mensuais onde se intercambian informacións sobre os casos, a súa 

evolución e a súa continuidade. Tamén se valora a idoneidade ou non do servizo, 

determinando, no seu caso, a  forma e data aproximada de finalización do mesmo. 

Ademais exponse as dificultades do servizo e trátanse as melloras a introducir 

para lograr unha maior eficiencia. 

• Visitas a domicilio segundo caso e necesidade por parte da traballadora social. 

• Seguimento telefónico continúo, o contacto có familiar é moi regular. 

• Folla control de firmas; seguimento diario. 

 

Intervencións realizadas dende as diferentes áreasIntervencións realizadas dende as diferentes áreasIntervencións realizadas dende as diferentes áreasIntervencións realizadas dende as diferentes áreas 

• Area Social: 

� 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. 
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• Area ocupacional:  

� Asesoramento en produtos de apoio, eliminación de barreiras 

arquitectónicas, información para realizar compra de produtos de apoio. 

 

• Area psicolóxica: 

� Apoio emocional e/ou pautas de actuación. 

� Nº de persoas atendidas: 2 

� Nº intervencións-sesións: 7 

Baixas do servizoBaixas do servizoBaixas do servizoBaixas do servizo    

       Cando falamos de baixa pode ser:  

• Por ingreso en centro hospitalario ou residencia. 

• Por traslado fora do ámbito territorial de Vigo. 

• Por cambios nas condicións que motivaron a concesión do servizo.  

• Por incumprimento do contrato de servizo. 

• Por falecemento. 

  

     

    

Valoración xeral Valoración xeral Valoración xeral Valoración xeral de todo o de todo o de todo o de todo o anoanoanoano    

• Na actualidade contamos cun bo equipo de auxiliares e fisioterapeuta, que se 

implican no seu traballo e o desenrolan cunha boa actitude e profesionalidade. 

• Este último ano percibiuse un baixón no número de demandas dos servizos, 

véndose así reducidas as horas de fisioterapeuta. 
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• Non obstante, os resultados nos cuestionarios de valoración dos servizos os 

resultados son satisfactorios: 

o Cuestionarios enviados: 17 SAD/ 11 FISIO (entre os servizos actuais e 

as baixas deste ano). 

o Cuestionarios contestados:  11 SAD / 8 FISIO 

 

• Encuestas satisfacción SAD: 

PUNTUACIÓNS 1 2 3 4 5 6 

        

Satisfacción xeral có servizo    1 5 5 

Calidade xeral do servizo     1 5 5 

Profesionalidade    1 5 5 

Puntualidade do persoal    1 3 7 

Atención frente a unha demanda     1 5 5 

Organización     2 4 5 

Trato persoal     5 6 

Evolución do servizo      5 6 

 

• Encuestas de satisfacción FISIO: 

PUNTUACIÓNS 1 2 3 4 5 6 

        

Satisfacción xeral có servizo     4 4 

Calidade xeral do servizo      3 5 

Profesionalidade     3 5 

Puntualidade do persoal     2 6 

Atención frente a unha demanda     1 1 6 

Organización     1 4 3 

Trato persoal     1 7 

Evolución do servizo      4 4 
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PROGRAMA ESTIMULAPROGRAMA ESTIMULAPROGRAMA ESTIMULAPROGRAMA ESTIMULA----DOMDOMDOMDOM    

O Proxecto “ESTIMULA-DOM” destínase a aquelas persoas afectadas pola 

enfermidade de Alzheimer ou outro tipo de demencia  e ós seus coidadores sexa cal 

sexa a fase da enfermidade do enfermo/a. 

O Proxecto consiste  en proporcionar pautas e formación para  una mellor  atención no 

fogar impartida por un equipo multidisciplinar, tanto ós familiares como ós auxiliares de 

axuda a domicilio da Asociación. Trátase polo tanto, dunha modalidade dentro do 

Servicio de Axuda no Fogar . 

Un grupo de profesionais é o encargado de dar as directrices ás auxiliares e  á familia 

que estará integrado por: una psicóloga, una traballadora social (responsable do 

proxecto), una fisioterapeuta e un terapeuta ocupacional. O equipo fai una visita inicial 

para recabar información e poder elaborar o plan de intervención e un seguimento 

cada seis meses. Este plan terá que ser aceptado polos usuarios, sendo un acordo 

das dúas partes. 

O psicólogo prepara e explicará a coidadores e ó auxiliar os exercicios de estimulación 

cognitiva (memoria, linguaxe, atención, concentración, razoamento, abstracción, 

operación, praxias…etc) a realizar . O terapeuta se encarga igualmente, de preparar 

exercicios  de estimulación en Actividades da Vida Diaria, actividades lúdicas e 

recreativas, exercicios que melloren o estado físico do enfermo. Por último, o 

fisioterapeuta, da pautas relacionadas có manexo dos aseos, cambios de postura,  

deambulacións e o propio coidado do coidador.  

Con este proxecto  ademais de tratarse a patoloxía do paciente mediante terapias non-

farmacolóxicas que ralenticen a enfermidade,  dotamos de coñecementos ós 

coidadores  e á familia en xeral,o cal fará que mellore o coidado  do usuario no seu 

entorno. 

 

• METODOLOXÍA E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZARON 

A metodoloxía empregada  foi a agardada.  

A traballadora social de AFAGA foi a encargada de tramitar  as solicitudes e dar a 

información necesaria nunha entrevista inicial cós demandantes así como resposta ás 

súas dúbidas en calquera momento. Tamén proporcionou información sobre outros 

recursos externos e apoiou no trámite dos mesmos en algún caso. 
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Antes da prestación do Servicios,  a traballadora social e a psicóloga acoden ó 

domicilio para facer unha valoración integral : coidados/necesidades  mediante unha 

valoración do entorno físico, familiar e do propio enfermo (pasando os test de 

valoración cognitiva pertinentes) 

Posteriormente  a esta valoración , o equipo reúnese  para establecer un plan de 

actuación conxunto. 

O seguimento domiciliario estaba estipulado nun  primeiro momento cada seis meses,  

estes seguimentos foron realizados unha vez ó mes por decisión do Equipo . Os test 

de seguimento e evolución individual, foron analizados por cada profesional cada dous 

meses. 

 

• BENEFICIARIOS  FINAIS 

 Nº Xustificación da cuantificación 

BENEFICIARIOS DIRECTOS  57 

 

Persoas diagnosticadas de E.de Alzheimer ou outro 

tipo de demencia  

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

 

233 

aprox. 

Polo menos as unidades de convivencia están 

compostas por dúas persoas que acoden pero 

ademais debemos ter en conta que o núcleo familiar 

pode superar esa cifra e por tanto o número de 

beneficiarios indirectos sería o resultado de 

multiplicar por unha media de 2 persoas por número 

de usuarios do programa tendo en conta que no 98% 

dos casos hai un só coidador principal. 

 

• OBXECTIVO XERAL 

 

- Reducir/evitar a sobrecarga no coidador. 

- Potenciar a autonomía da persoa afectada por Alzheimer ou outro tipo 

de demencia. 
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• OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

- Mellora-lo  estado físico-emocional  do coidador 

- Adestrar/mante-las capacidades funcionais  e cognitivas do enfermo/a. 

- Dotar de coñecementos sobre atención do usuario no fogar. 

 

• RESULTADOS OBTIDOS 

R.1 DIMINUÍR O  ILLAMENTO SOCIAL DO COIDADOR NUN 25%  /  NUN 50% DOS CASOS 

DIMINUÍU O ILLAMENTO SOCIAL DO COIDADOR 

R.2 Diminuír o estres do  coidador nun 30% / Nun 42% dos casos, diminuímos o estres 

do coidador mediante intervencións que continúan trala finalización do proxecto 

R.3 Atender polo psicólogo o 100% dos dependentes no fogar/un 100% dos casos 

foron atendidos no fogar 

R.4 Atender polo terapeuta ocupacional o 100% dos casos no fogar /Un 100% dos 

casos foron atendidos polo T.O. 

R.5 Manter o estado físico e cognitivo da persoa enferma/ Nun 85% dos casos consta 

un mantemento das capacidades dos usuarios respecto ó inicio, aínda que para unha 

valoración  máis fiable habería que facer unha valoración nun rango de tempo máis 

amplo. 

R.6 Dotados os familiares de ferramentas para mellora-la atención do enfermo/a no 

domicilio/ Realizáronse as intervención domiciliarias pertinentes para dotar ós 

coidadores das ferramentas necesarias para o mellor coidado do usuario. 
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FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN    

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 2012 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  Profesionais Pizarra Dixital Interactiva 

o Curso profesionais  “ Curso superior de Estimulación Cognitiva a 

Enfermos de Alzheimer”(Femxa) 

o Curso  SVD e DESA 

 

• Curso para voluntariado 

• Convenios de formación 
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� Curso básico para Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras 

Demencias en colaboración con Fagal e Fegas (Escola Galega de 

Saúde). 

� O curso básico para familiares de enfermos de Alzheimer e outras 

demencias desenvolveuse en  cinco sesións, cada unha de catro horas. 

� Este ano, con motivo do ano galego do Alzheimer, realizouse en 

colaboración con FEGAS ( ESCOLA GALEGA DE SAÚDE) E FAGAL. 

� Datas de celebración: 31 de maio, 7 de xuño, 14 de xuño, 21 de xuño e 

28 de xuño.  

� Lugar: Hospital Nicolás Peña. 

� Número de participantes: 150 persoas. 

� Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas  con 

Alzheimer e outras demencias, cidadanía en xeral. 

 

� 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 

 

� Obradoiro de Escola de Espalda: Primeiro semestre 

� Lugar: Centro Integral AFAGA  

� Data: 25 de abril 

� Número de participantes: 13 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 Idade media dos participantes: 53 anos, con estudos de Bacharelato, a 

maioría, residentes en Vigo e socios de AFAGA.  

o Maioritariamente, o coñecemento do obradoiro ven a través de 

traballadores sociais de AFAGA e outros traballadores. 

o Dúas persoas sinalaron os carteis como o medio polo cal coñeceron a 

existencia do curso.  

o Do total dos participantes hai un numero máis elevado de persoas que 

non participaran noutros obradoiros.  

o A totalidade dos participantes están satisfeitos coas expectativas. 

o En canto a puntuación no referido aos aspectos do obradoiro a media é 

de 5 (nunha escala de un a cinco) en tódolos apartados, excepto na 

idoneidade do espazo físico cun 4. 

o Como aspectos positivos sinalan o practico que resultan os mesmos e o 

dinamismo dos docentes. 

 

� Obradoiros de Primeiros Auxilios e Control da Saúde 

� Lugar: Centro Integral AFAGA  

� Data: 9 de maio 

� Número de participantes: 12 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:  

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

abarca dende os 25 ata os 80 anos.  

o A maioría son residentes en Vigo e algo máis da metade son socios de 

AFAGA, o nivel de estudos e medio/alto.  

o Unha porcentaxe moi elevada asistiu con anterioridade a outros 

obradoiros formativos de AFAGA. O 100% dos asistentes quedaron 

satisfeitos cos obxectivos deste programa. 

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

o Gustaríalles realizar máis practicas e ampliar o tempo de formación dos 

cursos xa que os consideran moi útiles e destacan a forma de explicar 
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da docente, é unha persoa próxima 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: 

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.  
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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. 

 

� Lugar: Centro Integral AFAGA  

� Datas: 12,19,26 de abril e 3 de maio 

� Número de participantes:10 persoas 

� Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas  con 

Alzheimer e outras demencias. 

o A idade repártese en distintos tramos que van dende os 31-45 ata máis 

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

parentesco que teñen co enfermo e de fillos e cónxuxes 

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

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

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

utilidade que salientan en canto o obradoiro é moi satisfactoria. 

o Respecto a  opinión destacan que debería durar máis tempo e que é un 

labor moi necesario.          
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� Un coidador dúas Vidas. 2º semestre 

� Lugar: Centro Integral AFAGA  

� Data: 20,27,4 e 11 de outubro 

� Número de participantes:16 persoas 

� Perfil dos participantes:   

o Familiares/coidadores informais de persoas  con Alzheimer e outras 

demencias. 

o A idade repártese en distintos tramos, que van dende os 31-45 ata máis 

dos 75 anos.  

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

teñen co enfermo e de fillos e cónxuxes. 

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

39, cunha duración de máis de 5 horas ao día. Como método de apoio 

empregan os obradoiros.  

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

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

o Respecto a  opinión destacan que debería durar máis tempo e que é un 

labor moi necesario. 

 

� Lugar: Centro Integral AFAGA  

� Data: 8, 15,22 e 29 de novembro 

� Número de participantes:14 persoas 

� Perfil dos participantes:  

o Familiares/coidadores informais de persoas  con Alzheimer e outras 

demencias. 

� AVD´S e produtos de apoio 

� Lugar: Biblioteca central de Vigo (rúa Xoaquín Yáñez) 

� Data: 24 de outubro 

� Número de participantes:14 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 idade  media neste obradoiro de 45 anos, con estudos de 

Bacharelato. 

o Residentes en Vigo, pero un elevado número de participantes non son 

socios de AFAGA. 

o Maioritariamente o coñecemento do obradoiro ven a través de 

traballadores sociais de AFAGA.  

o En canto a puntuación no referido aos aspectos do obradoiro a 

media é de 5 (sobre cinco) en tódolos apartados. 

o Como aspectos positivos sinalan a utilidade da información dada e a 

explicación dos produtos de apoio.  

o Como temas de interese a tratar en vindeiros obradoiros sinalan o apoio 

psicolóxico para saber cómo enfrontarse a enfermos agresivos. 

o Únicamente como aspectos negativos sinalaron a escasa duración e 

unha persoa o transporte. 

� Atención especializada en demencias en fase Avanzada 

� Lugar: Centro Integral AFAGA  

� Data: 13 de decembro de 2012 

� Número de participantes: 11 persoas 

� Perfil dos participantes:  Familiares/coidadores informais de persoas  con 

Alzheimer e outras demencias. 

� Avaliación:  

o A idade repártese en distintos tramos que van dende os 40 ata os 60. 

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 mental, dándose outro tipo de dependencias pero 

en menor grado.  

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. 
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� ÁREA DO PORRIÑO: 

 

� AVD´S e produtos de apoio 

 

� Lugar: Centro Cultural Municipal do Porriño 

� Datas: 23 de maio de 2012 

� Número de participantes:  6 persoas 

� Perfil dos participantes:  Familiares/coidadores informais de persoas  

con Alzheimer e outras demencias. 

� Avaliación: 

o A idade media neste obradoiro e duns 47 anos.   

o Residentes en diferentes localidades da comarca, cun número 

de participantes igual  entre socios e non socios de AFAGA.  

o A totalidade dos participantes está satisfeita coas 

expectativas. 

o En canto a puntuación no referido aos aspectos do obradoiro a 
media é de 5 (sobre cinco) en tódolos apartados. 
 

 

 

� Escola de Espalda 

� Lugar: Centro Cultural Municipal do Porriño 

� Datas: 30 de maio de 2012 

� Número de participantes:  7 persoas 

� Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas  

con Alzheimer e outras demencias. 

� Avaliación:  

o A idade media neste obradoiro e duns 43 anos, con residencia 

en varias localidades da comarca (Vigo, Tui, Porriño e Moaña). 

o Das seis persoas soamente dúas son socias de AFAGA. 

o Maioritariamente o coñecemento do obradoiro ven a través de 

traballadores sociais de AFAGA.   

o A totalidade dos participantes está satisfeita coas expectativas. 
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� 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: X XORNADAS PROFESIONAIS: UN PROBLEMA DE TOD@S. 

• Datas de Celebración: 23 e 24 de novembro de 2012. 

• Lugar de Celebración: Centro Cultural NovaCaixaGalicia, rúa 

Policarpo Sanz, 13; Vigo.  

• Número de participantes:  72 persoas. 
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- Os resultados das enquisas de avaliación son os seguintes: 
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� CURSOS CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR: 

 

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

Fagal: Formación Especializada en dependencia 

• A  Cañiza: 

� Lugar: A Cañiza 

� Datas: 11 e 14 de decembro de 2012 

� Perfil dos participantes:  Familiares/coidadores informais de persoas  

con Alzheimer e outras demencias. 

� Duración: 10 horas. 

 

• Oia: 

� Lugar: Oia 

� Datas: 18  e 19 de decembro de 2012 

� Perfil dos participantes: Familiares/coidadores informais de persoas  

con Alzheimer e outras demencias 

� Duración: 10 horas 

 

� CURSO DE VOLUNTARIADO 

O curso de formación do voluntariado, centrouse en formar os voluntarios de Afaga 

nas seguintes áreas: 

o CONTIDOS: 

o Novos avances en tratamentos non farmacolóxicos. 

o Habilidades Sociais no traballo coas demencia Técnicas en grupo. 

 

o Modalidade: Presencial 

o Nº de horas: 4  horas 

o Nº de prazas: 15 

o Lugar de impartición: Centro Cívico Casco Vello 
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� FORMACIÓN INTERNA PARA TRABALLADORES 

• Curso de manexo básico da pizarra dixital interactiva 

o Modalidade: Presencial 

o Nº de horas: 2  horas 

o Nº de prazas: 11 

o Lugar de impartición: Centro Integral AFAGA 

o Data de realización: Xaneiro de 2012 

o Nº de persoas: 10 

• Curso para profesionais  “Curso superior de Estimulación Cognitiva a 
Enfermos de Alzheimer”(Femxa) 

o Modalidade: on-line 

o Data de realización: do 7 de novembro ao 14 de decembro de 2012 

o Nº de persoas: 17 

 

• Curso de SVD e DESA 

o Modalidade: Presencial 

o Nº de prazas: 16 

o Data de realización: 29 de novembro de 2012 

o Duración: 8 horas 

o Lugar de impartición: Centro Integral AFAGA 

 

� OUTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 

• Charlas de sensibilización 

o Charla en Tui o 4 de decembro de 2012, á que asistiron 30 persoas. 
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• Cursos ADF 
 
 
Conseguiuse a homologación do centro para as seguintes especialidades: 

 

o Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio SSCS0108 

(Acreditación).  

o Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións 

Sociais SSCS0208 (Acreditación).  

o Atención Especializada para enfermos de Alzheimer SANC01 

(Inscrición). 

o Auxiliar de Enfermería en Xeriatría SANC3007 (Inscrición) 

 

• Creación dun manual 

Creouse un manual para os alumnos que realicen a súa formación práctica en AFAGA, 

explicando conceptos a ter en conta na entidade. 

  

• Creación da biblioteca 

Neste ano, púxose en marcha a biblioteca no Centro Integral, que está aberto para os 

socios e profesionais que queiran informarse de calquera aspecto referente ás 

enfermidades. 

 

• Convenios formativos: 
Este ano AFAGA firmou diferentes convenios formativos, máis concretamente 

convenio de prácticas formativas. 

Centro  Curso  Nº de alumnos Duración 
prácticas 

CEFIASA Asistente á 
dirección 

4 80                                                                                                                           

FEMXA Actualización de 
coidados 
xeriátricos  

14 120 
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Ecos do Sur Atención 
Especializada a 
Enfermos de 
Alzheimer 

14 3 

 USC Consello 
Social 

Prácticas do 
Consello Social  

3 130 

USC  Prácticas Máster 
Xerontoloxía, 
Elaboración do 
proxecto 

1 250 

Universidade de 
Bragança 

Prácticas Máster 
Xerontoloxía e 
proxecto de 
Investigación 

1 500  

 

 

• Participación coa USC 
 

AFAGA  realizou unha colaboración no Máster de Psicoxerontoloxía da Universidade 
de Santiago de Compostela: 

o Modalidade: presencial, aula de Filosofía da USC. 

o Nº de horas: 3 horas 

o Data de realización: 21 de decembro de 2012 

o Imparte: Psicóloga de AFAGA 

o Contido: Principais problemas éticos e deontolóxicos en relación coa práctica 
profesional con persoas con Alzheimer así como coas súas familias. 

 

• Obradoiro Mente Activa 

 

o Lugar: Centro  Cívico Casco Vello, Calle Oliva, n 12, Vigo. 

o Horario: mércores de 17.30 a 19.30. 

o Duración: 29/02/2012 a 30/06/2012 e 19/09/2012 a 12/12/2012. 

o Imparte: Patricia Ruibal, psicóloga (AFAGA).  
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o Usuarios totais: 21 (18 mulleres e 3 homes) 

o Baixas totais: 0 

 

o Contidos xerais: 

� Exercicios de estimulación cognitiva: linguaxe, cálculo, memoria, 

percepción, atención e funcións executivas. 

� Breve teoría sobre a memoria e as demais funcións cognitivas que en 

ela interveñen. 

� Técnicas de relaxación. 

� Estratexias de memoria. 

� Técnicas de memoria. 

� Esquecementos cotiáns. Solucións.  

 

• Obradoiro de Memoria ‘Activando a Mente’ 
o Lugar: Centro de Atención Integral, Avda. Martínez Garrido, 21. Interior. Vigo. 

o Horario: martes e xoves de 10,30 a 12,30  
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o Duración: 24 sesións de dous horas cada unha.  

o Imparte: Pedro Santamaría, psicólogo (AFAGA).  

o Usuarios totais:15 persoas 

o Idade media: 74,4 anos 

 

Homes

Mulleres

 

    

PROGRAMA DE VOLUNTARIADOPROGRAMA DE VOLUNTARIADOPROGRAMA DE VOLUNTARIADOPROGRAMA DE VOLUNTARIADO    

O programa de voluntariado en AFAGA  neste ano 2012  viu como aumentaba 

notablemente o número de participantes de 13 a 19 voluntarios. No 2012  

incorporamos a 13 voluntarios novos, 12 que desenvolven actividades no Centro de 

Atención Integral  de AFAGA e unha voluntaria na Unidade Terapéutica de O Porriño. 

En total temos a 18 voluntarios na actualidade que exercen as  seguintes tarefas de 

apoio á Asociación: 

� Programa de estimulación cognitiva e funcional: serven de apoio aos 

profesionais que traballan nos obradoiros cós enfermos. 

� Apoio no Obradoiro de estimulación mediante Novas Tecnoloxías  

� Actividades de sensibilización e  difusión  

� Acompañamentos  no fogar e traslados 
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� Apoio en actividades extraordinarias 

� Outras actividades: Unha das nosas voluntarias axuda nas traducións de 

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

Ser voluntario en Afaga, implica: 

 

Nun senso xeral, colaborar nos diferentes programas que leva ó cabo a Asociación e 

axudarnos a mellorar os mesmos. 

 

Nun senso máis concreto: 

 

� Proporcionar compañía e apoio emocional a enfermos e familias 

 

� Ofrecer información xeral sobre a Asociación. 

 

� Apoio nos traslados de usuarios (acompañamento no transporte) 

 

� Acompañamentos  no fogar e paseos ocasionais. 

 

� Colaborar en actividades  de respiro para familiares, compartindo os seus 

coñecementos, afeccións…etc 

 

� Acompañamento en excursións e convivencias.  

 

� Participar nas actividades programadas con obxecto de recadar fondos para a 

Asociación.  

� Participar nas festas organizadas pola Asociación.  

 

� Participar nos encontros interxeneracionais : festas, apoio en Xornadas 

Profesionais, cursos…etcétera. 

 

Obxetivos do programa 

Axudarlle á Entidade a prestar unha atención de maior calidade, en definitiva,  mellorar 

a calidade de vida  dos enfermos e o seu entorno. 
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Distribución de voluntarios por programa/centro 
 

� Programa de Obradoiros de Estimulación:  13 voluntarios 

� Obradoiro de estimulación mediante Novas Tecnoloxías: 3 voluntarios 

� Outras actividades: 

 

o Traducións de documentos: 1 voluntaria 

o Obradoiro de risoterapia: 1 voluntario 

 

� Unidade Terapéutica de O Porriño: 1 voluntaria 

 

Total:  19 

 

        

         

 

 

Actividades levadas a cabo polo programa de voluntariado no ano 2012  
 
 

1) Formación: 
 

• Curso para  voluntariado básico (aberto) 

 
Estrutura horaria 
 

 
Teoría       8 

 
Práctica   4 

 
Avaliación  1 

Asistentes 15 
 

Docentes 2 
 

Voluntarias de AFAGA na carpa do Día Mundial 

do Alzheimer 2012. 

Reunión periódica de voluntariado 2012. 
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• Contido teórico 

 

� Demencias: causas, tipos, fases…etc 

� Recursos Sociais na atención ós enfermos e ás súas familias 

� Actividades de Vida Diaria e Estimulación Funcional 

� Psicoestimulación 

� Comunicación có enfermo/a e a súa familia 

� Síntomas psicolóxicos e de comportamento e  o seu afrontamento 

� Voluntariado Social: concepto, dereitos, deberes… 

 

 

 

• Contido Práctico 

 

� Diferenciación de demencias. Casos prácticos 

� Actividades da Vida Diaria. Axudas técnicas 

� Coidados Básicos 

� Psicoestimulación 

� Técnicas de comunicación 

 

• Curso de formación para voluntarios/as de AFAGA  
 

 
Estrutura horaria 
 

 
Teoría       4 

 
Práctica   4 

Asistentes 10 
 

Docentes 2 
 

 

 
• Contido teórico 

 

� Habilidades Sociais : 2 horas 

� Novas terapias non farmacolóxicas en estimulación: 2 horas 
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• Contido Práctico 

 

� Actividades de voluntariado  no Programa de estimulación cognitiva e funcional 

de AFAGA 

 

Ademais, un total de 5 voluntarios participaron nas actividades formativas de AFAGA  

programadas para o ano 2012. 

 

2) Actividades de Sensibilización 

 

� 5 Voluntarios colaboraron  na mesa de Información e  sensibilización o 21 de 

setembro do 2011 

 

 

3) Obradoiro  de risoterapia para familiares 

 

No 2012 organizamos un Obradoiro de risoterapia impartido por un voluntario ao 

que asistiron 12 familiares. A duración foi de dous meses, unha vez á semana 

dúas horas cada día. 

Os familiares quedaron moi satisfeitos có Obradoiro. 

 

4) Reunións periódicas de voluntariado 

 

Celebramos 7 reunións periódicas de voluntariado no 2012. Estas reunión nos 

serven para lograr cohesión entre os participantes e a Asociación, fortalecer o 

traballo en grupo e o sentimento de pertenza á entidade e  para informar sobre 

actividades de voluntariado, tanto de AFAGA como doutros organismos ou 

entidades (Xunta, Concello de Vigo…etc). 

 

5) Apoio en actividades extraordinarias 

 

� 13 voluntarios participaron na festa de clausura dos Obradoiros que se fai 

tódolos anos antes das vacacións de verán. 
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� 8 voluntarios apoiaron na saída ó Verbum, museo de Vigo 

 

� 7 voluntarios colaboraron nas visitas ós beléns no Nadal de 2012 cós 

usuarios do Centro de Atención Integral. 

 

� 5 voluntarios colaboraron en actividades de sensibilización extraordinarias 

 

 
• CHARLAS   INFORMATIVAS  

� No ano 2012 seguimos levando a cabo charlas informativas “Alzheimer e 

outras demencias”, a petición de dous Concellos. Nestas charlas 

informamos á poboación sobre as demencias, en concreto sobre a 

Enfermidade de Alzheimer. 

� O obxetivo destas charlas informativas, é  que os asistentes sexan 

informados sobre que é e que non é unha demencia  tratando de calmar a   

persoas  que teñen certa inquietude por padecer a enfermidade. Ademais, 

é unha gran oportunidade  para facer chegar información de utilidade á 

nucleos de poboación do Área Sur da provincia de Pontevedra . 

 

DATA LUGAR ASISTENTES 

20 de setembro  Concello de Mondariz 25 

4 de decembro  Concello de Tui 30 

TOTAIS                                                            55 
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓNACTIVIDADES DE DIFUSIÓNACTIVIDADES DE DIFUSIÓNACTIVIDADES DE DIFUSIÓN    

Día Mundial doDía Mundial doDía Mundial doDía Mundial do    AlzheimerAlzheimerAlzheimerAlzheimer    

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: “O Alzheimer en Galicia. Custes económicos e 

emocionais”, impartida por Fernando Veiga, especialista en Xeriatría; 

Raimundo Mateos, psicoxeriatría; e Marta Alonso coordinadora territorial de 

centros de Pontevedra do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar. Data: 21 

de setembro. Lugar: Auditorio do Concello, situado na Rúa Areal, 46 (Vigo). 

Hora: 19,30 h. 

o Asistentes: 70 persoas 

• CHARLA EN MONDARIZ. “Alzheimer e outras demencias”, impartida por 

Marina Requejo. Traballadora social de AFAGA. Data: 20 de setembro. Lugar: 

Centro Social de Mondariz. Hora: 20,00. 

o Asistentes: 25 persoas 

• PERCORRIDO POR VIGO no Bus Turístico do Concello. Data da Excursión: 

22 de setembro. O Autobús saíu do Concello e regresou ás 13,00 horas ao 

mesmo lugar.  

o Participantes: 70 persoas 
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• MESAS INFORMATIVAS na rúa Príncipe, en Vigo, e na praza do Concello de 

O Porriño, o dia 21 dende 10,00 ata as 14,00 horas. O obxectivo destas mesas 

é ofrecer información, asesoramento e dar apoio  na rúa. 

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.  
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OBOBOBOBRADOIROS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVARADOIROS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVARADOIROS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVARADOIROS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA    

 

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 2012 houbo  necesidade de crear un grupo 
leve en horario de mañáns. 

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

 2010 2011 2012 

Nº de grupos 3 4 5 

Nº de persoas/grupo 7 10 10 

Nº usuarios/ano 36 58 70 
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Evolución en relación a nº de sesión e tempo de estimulación recibida 

GRUPOS 2010 2011 2012 

Nº sesión Nº horas Nº sesión Nº horas Nº sesión Nº horas 

A e B 

(luns+xoves) 

142 390.5 144 396 176 484 

C e D 

(martes+venres) 

138 379.5 140 385 174 478.5 

A-MAÑÁNS 

(mércores e venres) 

0 0 0 0 124* 341* 

 

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

O incremento de nº de sesións e horas sufrido no ano 2012, débese a que en anos 
anteriores o servicio se suspendía nos meses de xullo e agosto. Este ano só se 
suspendeu no mes de agosto. 

En canto a asistencia, principal indicador da adhesión ó servicio por parte dos 
usuarios, a variación é mínima, alcanzando todolos anos un alto porcentaxe de 
asistencia. 
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GRUPOS 2011 2012 

A-Leve 86% 82% 

B- Leve- Moderado 92% 83% 

C- Moderado 94% 83% 

D- Leve con afasia 77% 86% 

A-MAÑÁNS - 80% 

 

 

 

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

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

2012, un total de: 26 persoas. 

    

� Actividades de ocioActividades de ocioActividades de ocioActividades de ocio    

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. 

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

familiares, profesionais e xunta directiva de AFAGA. 

• Magosto. 
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• Saída ó Museo Verbum co grupo leve (A). 

• Participación no concurso de Beléns de Novagaliciabanco, por parte de 

todos os grupos e conseguindo un premio Accesit. 

• Visita á exposición de Beléns de Novagaliciabanco, con todos os grupos. 

• Festa de Nadal con usuarios e familiares. 

 

 

 

� Enquisas de avalidaciónEnquisas de avalidaciónEnquisas de avalidaciónEnquisas de avalidación    

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

que recolleu os aspectos relacionados co programa de estimulación, o espacio, ma 

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

do cuestionario participaron 23 familiares. Os valores podían oscilar dende 1 a 10, 

sendo a puntuación mínima 1 e a máxima 10. 

Segundo os resultados obtidos podemos afirmar que, exceptuando os datos relativos ó 

espacio, os valores sitúanse entre 5 e 10, sendo cuantitativamente superiores os 

valores de entre 8 e 10. 

Especialmente destacan como ben valorados os ítems relativos á organización e 

persoal, onde non aparecen valores inferiores a 8, sendo maioritarios os valores de 

10, máxima puntuación. 

En canto ó servizo, o ítem que alcanza maior puntuación é: paréceme adecuada a 

atención recibida polo meu familiar.  

A limpeza e orde, aparece como o mellor valorado dentro do apartado adicado ó 

espazo. 

Por último, o ítem sempre que solicitei información fun atendido é o que alcanza 

valores máis altos entre aqueles que se refiren á información. 
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Taller Taller Taller Taller de Novas Tecnoloxías aplicadas áde Novas Tecnoloxías aplicadas áde Novas Tecnoloxías aplicadas áde Novas Tecnoloxías aplicadas á    estimulaciónestimulaciónestimulaciónestimulación    

� Obxectivo: 

o Traballar as capacidades cognitivas, funcionais e sociais das 

persoas que padecen a enfermidade de Alzheimer ou outras 

demencias neurodexenerativas. 

� Asistentes: 14 persoas. 

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

- Este ano abríronse dous obradoiros: 

- No mes de marzo os mércores pola tarde. 

- No mes de outubro os martes pola mañá.  

� Material utilizado 

- Ordenadores para cada usuario. 

- Pantalla táctil (unha para cada ordenador). 

- Auriculares. 

- Teclados. 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA ACTIVIDADES 

52 
 

2012 

   

    

CENTRO DE DÍA BEIRAMARCENTRO DE DÍA BEIRAMARCENTRO DE DÍA BEIRAMARCENTRO DE DÍA BEIRAMAR 

 

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

finais de 2011 contaba cun total de 50 usuarios, conseguindo durante o ano pasado 

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

total 15, por empeoramento do enfermo e necesidade de cambiar de recurso (2), 

petición propia (6), traslado ao domicilio (1), ingreso en residencia (4), non adaptación 

(0), falecemento (2). Dos 50 usuarios, 45 acoden ao centro oito horas ao día, e 9 

asisten catro horas. 

 

INTERVENCIÓN FAMILIAS 

ATENCION E INTERVENCION SOCIAL FAMILIAS Nº   

Información puntual en axudas (información escrita) 2 
Intervencións: 

• Tramites e xestións de RRSS….27 trámites… 
• Información e orientación recursos específicos…71 ocasións…………… 
• Derivacións……………………………………… 

 

 
16 familias 
29 familias 
22 familias 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA (Maxi)  

Individual  
Unidade Familiar  

ASESORAMENTO TECNICO   

- Pautas e orientación funcional 
 

58 
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� Atención psicolóxica a familiasAtención psicolóxica a familiasAtención psicolóxica a familiasAtención psicolóxica a familias    
    

No Centro de Día “Alzheimer Vigo-Beiramar’ foron atendidas no servizo de atención 

psicolóxica 16 persoas e 9 familias, que solicitaron axuda nas seguintes áreas: apoio 

psicolóxico, duelo, pautas, unidade familiar. 

O total de intervencións foi de 43. 

 

 INFORMACION  FORMACION/ACTIVIDAD AFAGA…………………… 
ACTIVIDADES COMUNITARIAS……………………………………… 

7 
1  

GRUPOS INTERVENCION USUARIOS 
1-leve cognitivo-leve funcional  (leve1) 
1-leve cognitivo-moderado funcional  (leve2) 
1-moderado cognitivo-leve funcional  (moderado 
1) 
1 -moderado cognitivo- moderado funcional 
(moderado 2) 
1 – avanzado cognitivo-funcional (asistido) 

TOTAL GRUPOS 
 

5 (desde 15 outubro 2012) 
4 (desde setembro 2011) 

USUARIOS POR GRUPO 
 

7-9 persoas   media 8 usuarios/grupo 

PROGRAMAS INTERVENCION USUARIOS HORAS /SEMANA 
POR GRUPO 

PSICOESTIMULACIÓN Leve  6 horas 15 minutos  
Moderado 5 h. 

TERAPIA OCUPACIONAL Leve 8,30 h. 
Moderado 8,30 h. 

FISIOTERAPIA GRUPAL Leve  4 h 
Moderado 4 h. 

OTRAS INTERVENCIONES  CENTRO 

 

Avaliación seguimento usuario (1 anual) 

seguimento familiar individual( Reunións presenciais e telefónicas) 403 at. Telefónica 
107 at.persoal 

Atención sociocomunitaria 19 

Seguimento familias posterior a baixa 10 intervencións 
3 familias 
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� Actividades de ocioActividades de ocioActividades de ocioActividades de ocio    
 

•  SALIDAS AO EXTERIOR: fixéronse oito ao longo do ano 

o Lugares visitados polos usuarios: 

� Belén do Nadal AFAGA (decembro 2012) 

� Paseo Marítimo Bouzas 

� Manifestación Día da Discapacidade 

 

• PARTICIPACIÓN NO PROXECTO BUPA GLOBAL CHALLENGE 2011 (Con 

camisetas verdes). (Centro Residencial Sanitas-Vigo). Saída e paseo por Caso 

Vello de Vigo. 

 

• CELEBRACIÓN DAS  FESTAS POPULARES ANUAIS (Entroido, San Xoán, 

Magosto e Nadal) e FESTA MENSUAL DE CUMPLEANOS, para festexar aos 

usuarios que cumpriron anos durante ese mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio Psicolóxico Individual/Familiar 
 

 
43 intervencións 

 
Nº PERSOAS  ATENDIDAS 

 
16 persoas 
9 familias 
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• DÍA DE PORTAS ABERTAS para as familias (celebrouse o 19 decembro  

2012). 

 

                     

 

 

UNIDADE TERAPÉUTICA DOUNIDADE TERAPÉUTICA DOUNIDADE TERAPÉUTICA DOUNIDADE TERAPÉUTICA DO    PORRIÑO PORRIÑO PORRIÑO PORRIÑO     

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 2012 era de 24, 12 

na xornada de mañá e 12 na de tarde, conseguindo durante o ano pasado 12 novas 

altas de persoas afectadas por Alzheimer. Tamén houbo algunha baixa, en total 10, 

dous por falecemento, dous por empeoramento e cambio de recurso, e seis por 

petición propia.  
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• Grupos intervención usuarios: 

 

 Grupo A Grupo B 
Xornada mañá Leve cognitivo funcional 

 
Moderado cognitivo leve 

funcional 
 

Xornada tarde Leve cognitivo moderado 
funcional 

 

Moderado cognitivo  
funcional 

 
 

Os usuarios por grupo son de: 6- 7 persoas 

• Programas intervencións usuarios: 

AREA Grupo mañá 
(total horas por 
grupo/semana) 

Grupo tarde 
(total horas por 
grupo/semana) 

Psicoestimulación 2 2 
Terapia ocupacional 8 8 
Xerontoximnasia 1 1 
 

 

• Atención e intervención social: 

� Información  xeral e puntual mediante escrito :  

• Tarxeta sanitaria”AA”: 1 ocasión, 23 familias (total 

familias no momento do anuncio da instrución) 

o 9 familias solicitaron o modelo para solicitude da 

tarxeta. 

� Atención e intervención social familiar: 26 ocasións a 16 

familias (información e asesoramento en recursos sociais, 

incapacitación legal, organización dos coidados, desafogo 

emocional puntual, etc) 

� Reunións no centro: 14 intervencións. 

� Teléfono ou de forma escrita: 12 intervencións. 

� Trámites e xestións de RRSS: 9 trámites. 

�   Derivacións das familias atendidas; 6 derivacións. 
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• Atención e intervención psicolóxica: 

o Unidade Terapéutica: 3 familias e 7 coidadores familiares. Total: 4 

sesións. 

o Atención comunitaria: 6 familias e 11 coidadores familiares. Total: 23 

sesións. 

• Asesoramento técnico: 

� Pautas e orientación funcional:  3 familias 

� Pautas fisioterapia: 3 familias 

• Outras intervencións: 

� Reunións seguimento/adaptación familiar individual:30 reunións 

� Visitas a domicilio: 0 

� Grupos psicoeducativos: 6 sesións- 5 participantes 

 

� Atención sociocomunitaria: 

� Atención e información puntual da unidade:   27 persoas 

 

 

� Enquisas de valoración dos usuarios: Enquisas de valoración dos usuarios: Enquisas de valoración dos usuarios: Enquisas de valoración dos usuarios:  
 
 

� Número total de enquisas enviadas: 24 

� Número total de enquisas recibidas: 8 

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

� Medias obtidas: 

� 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 

� A resposta a demandas de información: moi ben 

� A actitude e trato por parte dos traballadores cara o seu familiar: moi 

ben 

� A actitude e trato por parte dos traballadores cara vostede: moi ben 

� Os programas de intervención e actividades realizadas cos vosos 

familiares: moi ben 
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� As actividades de atención a familias, parécenlle: moi ben 

� As instalación do centro parécenlle: regular 

� O servizo de transporte ofertado por nos: moi ben 

 

� Opinións e suxestións: solicitan un local mais grande e sen escaleiras, tamén 

un marquesiña propia para os coches de transporte dos enfermos. 

 

� ColaboraciónsColaboraciónsColaboraciónsColaboracións 

 

� Convenio de colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela: 

durante o mes de  xullo e agosto tivemos dous estudiantes de psicoloxía 

facendo prácticas connosco durante toda a xornada diaria da Unidade. 

 

� Círculo Cultural de O Porriño: nos ceden un espazo durante os 6 meses que 

duraron os grupos psicoeducativos de familias.  

 

� Participación dunha voluntaria, colabora nos obradoiros de estimulación 

cognitiva. 

    

� ActividadesActividadesActividadesActividades    
 
 

� Saídas:  

Para poder traballar e por en práctica o contido do que facemos tódolos días 

nos obradoiros de estimulación cognitiva e de terapia ocupacional, realizamos 

unha serie de saídas a comunidade; tanto cos grupos de mañá como cos de 

tarde: 

 

o Centro Comercial Gran Vía de Vigo e merenda nunha cafetería. 

Realizouse no mes de abril. 

o Feira artesanal do Porriño. Realizouse no mes de abril. 

o Praia de Samil, en Vigo. No mes de maio. 

o Mostra de Bolillos. No mes de maio. 
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o Parque a Canuda. Visita á horta, á zona dos animais, as plantas 

aromáticas e medicinais, os árbores frutais e as ferramentas de traballo 

do campo. Realizouse no mes de xuño. 

o Paseo Fluvial Río Louro. Paseo polo cañón do Río Louro. No mes de 

xullo. 

o Parque Castrelos. Pase e merenda polo parque. Realizouse no mes de 

agosto. 

o Fundación Sales/Samil. Visita á Fundación Sales, paseo polos seus 

xardíns e merendas o carón da praia de Samil. No mes de agosto. 

o Outlet de Tui. No mes de outubro. 

o Paseo por Porriño. Realizouse nomes de novembro. 

o Belén Residencia “Santa Marta”, en Vigo. Realizouse no mes de 

decembro. 

o Belén Centro Cultural de Porriño. Realizouse no mes de decembro. 
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� Festexos:Festexos:Festexos:Festexos:    
 

Leváronse a cabo diferentes actividades nos talleres para preparar as festividades 

transcorridas ó longo do ano e que fixemos na propia Unidade terapéutica adornando 

a sempre acorde a  cada festividade:  

o 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 máscaras para colocar polas 

paredes,realizar un cartel grande do Entroido (para facilitar a orientación 

dos usuarios), etcétera. Na semana do Entroido cada usuario realizou 

unha máscara pintada e decorada a seu gusto, e realizamos unha festa 

o “Martes de Entroido”. 

o 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 ao 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, etcétera. Ademais 

neste período realizamos unha manualidade relacionada coa temática 

de San Xoán que consistiu na elaboración de unha sardiña con papel de 

aluminio, simbolizando o prato típico desta noite. 

o O Samain: No centro celebramos o día de Samaín con diferentes 

actividades. Unhas manualidades nas que fabricamos imperdibles de 

feltro: pantasmas e cabazas. Baleiramos cabazas para adornar a 

unidade. Ademais mediante diferentes dinámicas en grupos contamos 

historias de medo e celebramos a entrada do ano celta pedindo 

diferentes desexos. 
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o As festas do Nadal: Este ano realizamos unha planificación do Nadal 

intensa. Preparamos agasallos para esas datas (cesta de feltro 

adornada cunha planta de prímula e tarxeta de felicitación) para Ano 

Novo (calendario con fotografías dos propios usuarios) e Reis (marco 

fotográfico adornado con lana xunto cunha caixiña con bombóns). 

Recibimos a visita dos paxes reais e o concerto do grupo de 

pandereteiras Tangaraño. Ademais os días festivos realizamos 

actividades de ocio (baile, xogos e reminiscencias).  
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓNDEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓNDEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓNDEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN    

• Resumen notas de prensa enviadas aos medios Resumen notas de prensa enviadas aos medios Resumen notas de prensa enviadas aos medios Resumen notas de prensa enviadas aos medios durante o ano durante o ano durante o ano durante o ano 

2012201220122012    e presenza nos mesmose presenza nos mesmose presenza nos mesmose presenza nos mesmos    

� Notas de prensa enviadas:     

� (Convocatoria) 14 de marzo: “Arranca o programa de estimulación cognitiva 

mediante novas tecnoloxías” 

� 14 de marzo: “AFAGA puxo en marcha o Programa de Estimulación Cognitiva 

mediante Novas Tecnoloxías” 

� (Convocatoria) 16 de marzo: “AFAGA e a Universidade de Bragança 

asinarán un convenio de colaboración” 

� 20 de marzo: “AFAGA e a Universidade de Bragança asinaron un acordo de 

colaboración no ámbito da investigación xerontolóxica” 

� 2 de abril: “Rocío Mosquera visitou o Centro de Atención Integral a enfermos 

de Alzheimer e outras demencias de AFAGA en Vigo” 

� 31 de maio: “Afaga e o Sergas forman coidadores de enfermos de Alzheimer e 

outras demencias”. 

� 20 de setembro de 2012: “AFAGA pide concienciación e solidariedade coa 

enfermidade de Alzheimer e os seus afectados”. 

� 10 de outubro de 2012: AFAGA acolle o curso ‘Activando a Mente’. 

� 8 de novembro de 2012: “A situación e o futuro dos coidados aos enfermos de 

Alzheimer en Galicia, a debate”. 

� (Convocatoria) 23 de novembro: Presentación do Blog: 'O Recuncho do 

Coidador’. 

� 26 de novembro: Afaga pon en marcha ‘El Rincón del Cuidador’ (‘O Recuncho 

do coidador’). 

 

� Presenza de Afaga nos medios durante o ano 2012:  

 

� Inauguración Programa NT. Noticia publicada en Entre Mayores, reportaxe en 

el Faro de Vigo, ABC, Radio Vigo e entrevista a Juan Carlos Rodríguez en 

Onda Cero e na Radio Galega, e unha reportaxe en Telecinco. 
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� Convenio coa Universidade de Bragança. Noticia publicada en Entre 

Mayores (edición Galicia), e en Atlántico Diario. 

� Visita da Conselleira de Sanidade. Noticia publicada no Faro de Vigo, 

Atlántico Diario, La Voz de Galicia, Radio Vigo, Onda Cero, Cadena Cope, TVG 

e Televigo.  

� “Arrugas”. El rostro de la realidad (“Engurras”, o rostro da realidade). 

Reportaxe sobre a película "Engurras", no que saen declaracións de Juan 

Carlos Rodríguez. Publicado no Faro de Vigo, o 4 de marzo. 

� ‘Asistencia a dous bandas’. Reportaxe sobre os obradoiros de Afaga 

publicado en ABC Galicia, o 18 de marzo. 

� ‘Porque el Alzheimer es un problema de todos’ (‘Porque o Alzheimer e un 

problema de todos’). Artigo de opinión publicado en Entre mayores en marzo. 

� ‘Familiares de enfermos de Alzheimer denuncian recortes no tratamento e 

investigación da enfermidade’. Declaracións de Juan Carlos publicadas en 

Vigoalminuto, o 18 de marzo. 

� Entrevista a Juan Carlos en Nosotros Los Mayores. Publicada en maio. 

� Entrevista no periódico Entre Mayores. Publicada en xuño. 

� Día Mundial do Alzheimer. Noticia publicada en Faro de Vigo, La Nueva 

España, Atlántico Diario e Nosotros Los Mayores. Noticia emitida en Onda 

Cero e Radio Vigo. Tamén entrevista a Juan Carlos e a Raimundo Mateos 

publicada en Faro de Vigo. Reportaxe en TVG. 

� Curso de Memoria. Noticia publicada en Faro de Vigo. Entrevista a Juan 

Carlos Rodríguez e Pedro Gargamala en Localia Televisión. Noticia emitida en 

Cadena Cope, Onda Cero e Radio Vigo.  

� Artigo de opinión na revista Geriatros. Publicado en novembro. 

� Xornadas Profesionais. Entrevista a Juan Carlos sobre as Xornadas emitida 

en Cadena Cope, Radio Galega, Onda Cero e Radio Vigo. Entrevistas emitidas 

a semana do 19 ao 23 de novembro. 

� Blog ‘O Recuncho do Coidador’ e clausura Xornadas. Noticia publicada o 2 

de novembro en Faro de Vigo, Atlántico Diario. Reportaxe en Entre Mayores e 

Nosotros Los Mayores, publicado no número de Novembro. Entrevista emitida 

en Radio Galega o día 26 de novembro. Entrevista a Juan Carlos sobre el Blog 

en Radio Voz, programa Voces de Galicia, emitida o día 2 de decembro. 

� Presentación do Blog: ‘El Rincón del Cuidador’ ‘O Recuncho do 

Coidador’, noticia publicada no programa Cuaderno Mayor, de RTVE, Radio 5. 
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Noticia sobre ‘O Recuncho do coidador’ publicada el 18/12/12 en RTVE.es. 

Presentación do Blog, noticia publicada en www.ceafa.es el 23/11/12, tamén 

se publicou na revista En Mente, de Ceafa, no mes de decembro. Noticia 

publicada en www.nosotroslosmayores.com o día 17 de xaneiro. 

� Convenio coa Deputación de Pontevedra. Publicado el 12 de decembro en 

Faro de Vigo. 

    

• Posta en marcha do Blog ‘El Rincón del cuidador’, ‘O Recuncho Posta en marcha do Blog ‘El Rincón del cuidador’, ‘O Recuncho Posta en marcha do Blog ‘El Rincón del cuidador’, ‘O Recuncho Posta en marcha do Blog ‘El Rincón del cuidador’, ‘O Recuncho 

do coidador’do coidador’do coidador’do coidador’ 

• O Blog 'O Recuncho do Coidador' e unha novidosa ferramenta que se 

pon en marcha para apoiar e axudar familiares e coidadores no seu día 

a día. Neste blog os coidadores e coidadoras encontrarán información 

sobre os diversos aspectos que leva consigo coidar un familiar con 

demencia, poderán resolver as dúbidas que lles vaian xurdindo no día a 

día, e ademais poderán expresarse os seus sentimentos a través da 

escritura.  

 

 



MEMORIA ACTIVIDADES 

65 
 

2012 

• Secciones do Blog:  

� Testemuños: Nesta sección, os usuarios e usuarias do Blog 

poderán expresar os seus pensamentos, temores, emocións, 

etcétera. 

� Consellos da Psicóloga: Este apartado contén documentos 

que axudarán aos coidadores a entender que lles está a pasar, 

cal será a evolución da súa situación persoal e como afrontar as 

diversas etapas polas que pasa unha persoa cunha enfermidade 

neurodexenerativa e os que están ao seu arredor. 

� Estimulación en domicilio: Consellos e pautas para atrasar a 

deterioración física e psíquica da persoa enferma, sempre na 

medida do posible.  

� Produtos de apoio: Esta sección contén información sobre 

produtos e aparatos que axudan á realización das actividades 

da vida diaria: mobilizacións, o vestido, a hora da comida, o 

baño, etcétera. 

� Documentación: Recompilación de informes e publicacións 

relacionados cos coidados ás persoas que padecen 

enfermidades neurodexenerativas.  

� Recursos e Normativa: Información sobre toda a normativa 

existente relacionada coas persoas dependentes, e sobre os 

recursos sociais existentes que poden servir de apoio aos 

coidadores.  

� Os expertos responden: Esta sección está reservada para que 

os usuarios e usuarias do Blog envíen aos profesionais de 

AFAGA as súas dúbidas e preguntas 
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• Evolución das visitas á web de Afaga entre os anos 20Evolución das visitas á web de Afaga entre os anos 20Evolución das visitas á web de Afaga entre os anos 20Evolución das visitas á web de Afaga entre os anos 2010101010----2012201220122012 
 

Ano 2010 

 

 

Ano 2011 

 

Ano 2012 
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