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Justificació del Projecte ACTIVA’T02
• El Projecte ACTIVA’T neix  de la necessitat detectada en la nostra pràctica a l’hora de 

gestionar la realitat  d’algunes de les persones que ingressen amb caràcter temporal en 

places SAUV.

• Ocupar plaça SAUV en el centre.

• Estar d’acord amb el projecte i tenir predisposició per a participar-hi.

• Disposar d’una font d’ ingressos suficient com per a mantenir-s al alta del centre.

• No tenir reconegut grau de dependència (LAPAD) o tenir grau I.

• Puntuació en el Índex de Barthel entre 55 i 100.

Destinataris
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Objectius del Projecte ACTIVA’T03
1. Fomentar, potenciar i mantenir l'autonomia dels participants, treballant les seves potencialitats. 

2. Trobar el recurs que més s'adeqüi al perfil de cada persona, tornant a la comunitat.

3. Millorar la qualitat de vida.

4. Fomentar l'envelliment satisfactori.

No totes les persones que ingressen en aquesta tipologia de plaça son beneficiaris d’aquest projecte.

NO ES TREBALLARÀ PER PROCESSOS, SINO PER OBJECTIUS DE LA PERSONA

• Educadora Social

• Treballadora Social

• Auxiliar d’ Infermeria

(Tots els professionals)  

Dinamitzadors del Projecte ACTIVA’T
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Metodologia del Projecte ACTIVA’T04
La línia d’intervenció escollida es focalitza en tots els aspectes que formen part de la vida de

la persona, centrant-nos en les potencialitats i no només en les mancances, afavorint un

model d’atenció centrat en la persona.

1. Avaluar l'estat funcional de les persones 

participants: AVDs.

2. Dissenyar la intervenció personalitzada a 

cada usuari: MOTIVACIÓ I CONFIANÇA.

o Grau i intensitat d’ajuda i/o supervisió 

que es valori en cada cas. 

o Capacitat d’afrontament, recursos 

personals. 

o Recursos socials i econòmics.

3. Proposta, disponibilitat de recurs i derivació
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Avaluació del Projecte ACTIVA’T05
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1. Entrevista Inicial

2. Activitats Bàsiques de la 
Vida Diària

-Índex de Barthel

3. Avaluació Global de les AVD

-Classificació del Institut 
de Rehabilitació Chicago

4. Avaluació de l’Execució

- Observació guiada
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1. Activitats Bàsiques de la 
Vida Diària

-Índex de Barthel

2. Activitats Instrumentals y 
Avançades de la Vida Diària 

-Escala de Lawton

3. Avaluació Global de les AVD

-Classificació del Institut 
de Rehabilitació Chicago

4. Avaluació de l’Execució

-Observació lliure
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1. Entrevista Final

2. Activitats Bàsiques de la 
Vida Diària

-Índex de Barthel

3. Activitats Instrumentals y 
Avançades de la Vida Diària 

-Escala de Lawton

4. Avaluació Global de les AVD

-Classificació del Institut 
de Rehabilitació Chicago

5. Avaluació de l’Execució

-Observació guiada
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Resultats Esperats i Conclusions06
1. Aconseguir la màxima autonomia i independència de la persona per a la realització de les activitats

de la vida diària i funcionament normatiu en el context social en el que visqui.

2. Afavorir l’ampliació de recursos socials alternatius al recurs pròpiament residencial per a la

integració de la persona en la comunitat (recursos com habitatges tutelats, pensió, habitació

lloguer, habitatge compartit, etc.).

3. Optimitzar la utilització dels recursos existents mitjançant una adjudicació dels mateixos, ajustada

a les capacitats i potencialitats de la persona.

Resumint: La persona en sentir-se més autònoma i segura viurà de manera més satisfactòria 

i motivadora el seu futur, repercutint directament en el seu benestar. 
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Gràcies 

per la 

seva 

atenció!


