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Residència Vila – seca

131 Places: 

65 residencials, 

35 sociosanitàries i 

31 centre de dia

Vila-seca (Tarragona)



Atenció centrada en la 
persona (ACP)

Participació en el PIAI

Aniversaris individualitzats

Ampli horari de visita (8 a 20.15h)

Comitè de restauració

Tallers oberts a participació de la família

Possibilitat de compartir àpats amb les famílies

La família i els professionals acompanyen la persona a 
realitzar el seu projecte de vida.



Detecció de necessitats

Afluència 
famílies 

abans del 
sopar

EQUIP

Manca 
ocupació 
durant les 

visites

Dificultat 
de les 

famílies 
per 

relacionar-
se

FAMÍLIES

Necessitat 
de 

compartir 
amb la 
família

Manca 
d’activitat 

per la 
tarda-
vespre

FUNDACIÓ 
PILARES 2016

Necessitat 
d’augment 
activitats 

significative
s

Visites 
dijous, 

divendres, 
dissabte, 
diumenge

Manca 
implicació 

de les 
famílies en 
activitats



Objectiu 
General

Oferir un espai familiar a la sala polivalent per a les famílies 

amb activitats significatives per millorar la comunicació 

família-centre-resident. 

Objectius específics:

• Participar en els tallers guiats de divendres a la 

tarda

• Millorar el grau de satisfacció familiar vers centre

• Obtenir eines de relació familiar-resident



TALLER AMB 
FAMÍLIES



Avaluació/resultats
Ítems Eina Resultat 

Obtenció
eines de 
relació

Feedback 
diari i 

enquesta final
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Ítems Eina Resultat 

Participació 
tallers

divendres

Registre 
d’assistència

Mitjana de 7  famílies (color clar)

Mitjana de 15 persones (color fosc)



Dificultats:
- Desconeixement del perfil 

de residents que 
assistiran.

- Elevada assistència de 
persones amb 
deteriorament sever.

- Assistència de persones 
sense família.

- 5% d’assistència de les 
famílies del centre.

Facilitats: 
- Horari del taller
- Predisposició de famílies
- Espai adequat



Propostes 
de millora

 Objectiu de consolidar un 
grup d’ajuda a les famílies

 Mesos més estructurats

• Activitat per un extern

• Activitat manual

• Activitat d’aprenentatge

• Activitat audiovisual

 Difusió més personalitzada

 Permetre entrada excepcional
de residents sense família.



Moltes gràcies
Si voleu rebre més informació,

poseu-vos en contacte amb ACRA.

93.241.78.40


