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Les activitats d’educació social
• Els objectius principals de les activitats d’educació social són els següents:

-Prevenir el deteriorament cognitiu i mantenir les capacitats i aptituds de les
persones.

-Satisfer les seves necessitats d’autorealització i potenciar l’autoestima.
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-Potenciar la relació amb l’entorn immediat.

-Donar atenció a la persona en funció de les seves capacitats, habilitats,
necessitats i desitjos, per obtenir el benestar personal i afavorir la relació amb el
cuidador i la família.

- Promoure la participació social i comunitària dins de la població per mantenir la
socialització i la integració.



Tipologia d’activitats

- Lúdiques i estimulatives: amb aquestes activitats es pretén crear un espai de
relació i interacció en un ambient més distès.

- Estimulació cognitiva: en aquestes activitats es treballaran les funcions
cognitives per evitar el deteriorament i preservar les capacitats conservades.

- Psicomotricitat: en aquestes activitats es pretén treballar el coneixement i
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- Psicomotricitat: en aquestes activitats es pretén treballar el coneixement i
domini del propi cos i la relació amb un mateix i amb els objectes i persones que
l’envolten.

- Manualitats: en aquestes activitats es pretén treballar amb la creativitat de
cada usuari/a i la seva forma d’expressar-se, alhora que es potencia l’autoestima,
la relació amb el grup i la psicomotricitat fina.



Metodologia de les activitats

- És important tenir en compte la història de vida i les preferències de les
persones però sent conscients de la seva situació actual.

- Pot ser que les seves preferències canviïn, s’ha de respectar la seva voluntat
actual.

- Per fer una activitat seguirem el següent ordre:
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- Per fer una activitat seguirem el següent ordre:

-Sempre començar qualsevol tipus d’activitat fent orientació temporal
(sobretot amb persones amb demència).

- Tenir en compte les capacitats cognitives de la persona.
- Sempre s’ha de fer un reforç positiu a la tasca que realitza la persona.
- Dirigir l’activitat, donar instruccions curtes i senzilles.
- És important donar el temps necessari a la persona perquè pugui realitzar la

tasca que li estem demanant i respectar el seu ritme, no tenir pressa.



Exemples d’activitats quotidianes
Per treballar l’estimulació cognitiva:

-Recordar el dia en què ens trobem, si és alguna festa significativa, aniversari d’ algun
familiar o alguna efemèride important per vosaltres.
-Recordar la “història de vida”: pares, infància, poble, primeres feines, membres de la
família...
-Comentar les notícies del diari o les revistes del cor, el que més els agradi.

5

-Comentar les notícies del diari o les revistes del cor, el que més els agradi.
-Revisar fotografies familiars: àlbums de fotos, que ens anomenin qui surt a la foto.
-Realitzar les activitats de la vida diària que estiguessin acostumats a realitzar: anar a
comprar, fer les feines de casa,...demanant-los que ens expliquin on anem, què
comprarem, que ens diguin alguna recepta, enumerin els mobles i els estris que farem
servir per fer-los,...
-Si tenen alguna afició clara que estimuli el treball cognitiu mantenir-la: sopes de
lletres, mots encreuats, sudokus...

Si els hi costa donar pistes perquè ells sols obtinguin el resultat però sense donar
resposta.



Exemples d’activitats dirigides

- ACTIVITAT D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA

- ACTIVITAT DE TERÀPIA MUSICAL

- ACTIVITAT DE REMINISCÈNCIA
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