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Què són les Activitats Instrumentals de
la Vida Diària (AIVD)?
Les AIVD són més complexes que les ABVD i el seu desenvolupament requereix de 
major autonomia. Es relacionen amb tasques que impliquen prendre decisions i 
resolucions de problemes constants que sorgeixen al llarg del dia i que poden resultar 
complexes conforme la persona es fa més gran o bé aquelles que han patit una 
malaltia cerebral.

Aquestes activitats tenen una relació més estreta amb l’entorn de la persona i es 
necessiten per poder aconseguir una altre activitat de les incloses en les ABVD, com 
pot ser preparar-se el menjar del dia. 

Les AIVD requereixen de major complexitat cognitiva i motriu. Es solen veure 
afectades en primer lloc, sobretot les que són més complexes per a la persona.



4

Què són les Activitats Instrumentals de
la Vida Diària (AIVD)?
Una de les escales d’avaluació de les AIVD
es la Escala de Lawton y Brody.

Puntua del 0 al 8 de la següent manera:
• Independent: 8 punts.
• Dependència lleu: 6 a 7 punts.
• Dependència moderada: 4 a 5 punts.
• Dependència severa: 2 a 3 punts.
• Dependència total: 0 a 1 punts.

És important marcar en quins punts la
persona presenta dificultats per
a treballar-los.
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Quines hi ha?

• Capacitat per a fer ús del telèfon

• Anar a comprar

• Preparació del menjar

• Tenir cura de la casa

• Rentat de la roba

• Mitjans de transport

• Responsabilitat sobre la medicació

• Capacitat per a fer ús dels diners
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Què engloben i com les adaptem.

• Capacitat per a fer ús del telèfon: inclou les accions de despenjar i penjar el

telèfon, trucar a números coneguts, marcar el número correcte, memoritzar números,

fer servir una agenda telefònica. També em de tenir en compte a nivell físic si la

persona pot mantenir el telèfon durant la trucada, si pot arribar on aquest es troba al

domicili, si veu bé la pantalla o els números per poder marcar els correctes o saber qui

l’està trucant.

Adaptacions: proporcionar un telèfon

amb números grans o inclús amb imatges.

Reconèixer el lloc del telèfon en el

domicili i que sempre sigui el mateix.
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Què engloben i com les adaptem.

• Anar a comprar: es sol associar a les compres bàsiques de menjar i de productes pel

manteniment de la casa i d’un mateix. Cal tenir en compte saber quins productes

volem comprar i el establiment al que hem d’anar per aconseguir-los, saber arribar al

establiment, els horaris que tenen, moure’s per l’establiment per comprar els

productes desitjats.

Adaptacions: fer una llista amb els productes, anar a establiments del barri o

coneguts, mantenir una rutina de compra.
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• Anar a comprar: aquí teniu un

exemple d’una llista més detallada

que ens pot ajudar a l’hora de crear

la llista de la compra.
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Què engloben i com les adaptem.

• Preparació del menjar: es valora tota l’activitat de cuinar qualsevol aliment per

aconseguir el plat desitjat, des de les preparacions més simples fins a les més

complexes. És important seqüenciar la recepta i anar pas per pas, d’aquesta manera

ajudem a la orientació de la persona usuària.

Adaptacions: es recomana que conforme es presenti dificultat en aquesta activitat es

promogui la participació de la persona usuària en tasques concretes, com per exemple

pelar les patates per a fer una truita de patates, tallar el tomàquet per a l’amanida.

Realitzar receptes amb poca preparació amb indicacions

verbals de suport, com pot ser unes torrades amb

mantega i melmelada amb un cafè amb llet.
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Què engloben i com les adaptem.

• Tenir cura de la casa: es centra en la neteja de la casa ja sigui la del dia a dia com la

neteja més a fons de totes les habitacions de la casa. Cal tenir present les dificultats

físiques de la persona (mobilitat), l’alçada dels objectes a l’hora de netejar-los, evitar

al màxim objectes al terra per facilitar la tasca de neteja. També inclou el saber per a

què serveix cada producte de neteja i com s’ha de fer la seva manipulació segons el

fabricant.

Adaptacions: la persona usuària realitzi la neteja diària de la casa (pols, escombrar) i la

neteja a fons que rebi ajut extern (canvi de llit, canvi de roba d’armari, cortines, ....). Es

recomana oferir ajut amb la neteja del terra.

Crear un calendari de neteja.
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• Tenir cura de la casa: exemple

d’un calendari de neteja setmanal

també es pot marcar quines

tasques fa la persona usuària sola

i quines realitza acompanyada.
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Què engloben i com les adaptem.

• Rentat de la roba: inclou la tasca de rentat a la rentadora o bé a mà, cal diferenciar

el tipus de roba per si alguna peça necessita un programa especial de rentat, conèixer

els productes de neteja de la roba i el seu ordre de col·locació a la rentadora. També

inclou el saber estendre la roba, poder posar les pinces de la roba perquè no caigui i

posteriorment guardar-la al lloc assignat.

Adaptacions: es recomana tenir roba de la mateixa qualitat evitant teixits especials,

supervisar la roba que es prepara per a les

rentadores de roba blanca i de la roba de

color, tenir unes pinces de la roba que les

pugui manipular.
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Què engloben i com les adaptem.

• Mitjans de transport: conèixer la ruta que realitza el mitjà de transport, saber quin

és el més adequat per arribar al destí, saber consultar els horaris, accedir a comprar el

bitllet de transport, calcular el temps del trajecte. Cal tenir present en tot moment la

orientació de la persona en la comunitat per evitar pèrdues.

Adaptacions: evitar realitzar trajectes nous sols es recomana acompanyar fins que

s’aprengui el recorregut o bé si es possible agafar un

taxi. Es molt recomanable anar acompanyat en el

transport públic. Cal tenir present les dificultats

físiques de la persona (adaptació del transport).
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Què engloben i com les adaptem.

• Responsabilitat sobre la medicació: s’avalua la capacitat de la persona per preparar

la dosis correcta de cadascuna de les medicacions que pren seguint la pauta mèdica,

així com prendre’s la medicació a l’hora prescrita. Cal que la persona sàpiga identificar

la medicació i el dia de la setmana en el que es troba (per si varia la dosis).

Adaptacions: es recomana posar en un blister tota la medicació de la setmana en un

blister el qual sàpiga fer ús la persona. Tenir cura amb la medicació que no pot posar-

se en un blister, consultar-lo amb el farmacèutic.
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Què engloben i com les adaptem.

• Responsabilitat sobre la medicació:

Cal preparar-lo setmanalment i 
tenir present les dosis marcades 
segons la pauta mèdica

Ve preparat amb aquest format des
de la farmàcia seguint la pauta
mèdica
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Què engloben i com les adaptem.

• Capacitat per a fer ús dels diners: aquest ítem avalua si la persona

es mostra independent en temes financers o bé si necessita certa

ajuda com pot ser el cas de mantenir independència en els comptes

d’imports petits (com poden ser el quotidians)però dificultats

a l’hora de fer gestions al banc.

Adaptacions: es recomana portar un control extern de les despeses econòmiques que
pugui tenir la persona usuària, així com acompanyar-lo a fer les gestions bancàries,
oferir-li bitllets de petites quantitats per facilitar el maneig dels diners de manera
autònoma,
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Com les podem promoure per
mantenir-les en el temps?

• És important que es divideixi l’activitat a realitzar en pasos/tasques concrets per tal

d’afavorir la participació de la persona i d’ajudar-la a seguir l’activitat.

• És recomanable marcar amb etiquetes per la casa el contingut dels armaris per a

què a simple vista pugui reconèixer que hi ha al seu interior.

• Es recomana no ajudar a la persona a la mínima que ho necessiti, sinó deixar-la que

faci l’activitat a la seva manera, d’aquesta manera afavorim l’acompliment ocupacional

de la persona el màxim de temps possible.
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Com les podem promoure per
mantenir-les en el temps?

• Oferir ajut quan sigui altament necessari o sigui contraproduent per la persona no

poder desenvolupar aquella activitat, millor ajudar a realitzar la tasca per ell/a.

• Promoure el reforç positiu sempre que aconsegueixi realitzar l’activitat per potenciar

la seva autoestima.

• Crear una rutina i organitzar el dia a dia per tal de poder realitzar les AIVD.

• No confrontar la realitat que ens mostra la persona, ni discutir amb ell/a.
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Com les podem promoure per
mantenir-les en el temps?
• És important minimitzar al màxim possible els estímuls externs que hi puguin haver
en l’estança, es recomana tenir aquells que ajudin a la persona a desenvolupar
l’activitat i no el/la distreguin de la tasca que està realitzant.

• És bo anticipar a la persona de l’activitat que realitzarem a continuació amb ell/a.

• Cal respectar les preferències de la persona en tot moment per assegurar que la
persona es troba a gust i podem mantenir el seu confort el màxim de temps.

• També es poden fer activitats que siguin significatives per a la persona que
indirectament treballin les funcions motores que són necessàries per a realitzar
l’activitat.

• Tenir un calendari a un lloc visible on s’indiquin les tasques del dia.
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Precs i preguntes

• Correu electrònic de contacte: malguacil@dependents.cat

• Em podeu consultar qualsevol dubte que us sorgeixi sobre la presentació o altres
temes similars i us ajudaré en tot el que estigui en la meva mà.

mailto:malguacil@dependents.cat
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