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O Alzheimer na escola

INFORMACIÓN DA ENTIDADE

A Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e Outras Demencias de Ferrolterra (AFAL

Ferrolterra) nace no ano 1997 da man dun  grupo de familiares de persoas diagnosticadas de

Alzheimer ou outro tipo de demencias que vían moi reducidas ou inexistentes as canles de

intervención e tratamento dos seus familiares. 

AFAL Ferrolterra xestiona na actualidade dous Centros de Día. O primeiro centro, que ademáis

foi dos pioneiros na atención a este colectivo na comunidade galega, inaugurouse no ano 2007

grazas á Obra Social de Caixa Galicia, en prestar unha atención e intervención especializada

neste ámbito. Posteriormente, no ano 2010 accedeuse á xestión do Centro de Día da Rede

Pública de Alzheimer da Xunta de Galicia en Ferrol  mediante concurso público.  A entidade

conta actualmente con aproximadamente 300 asociados/as e presta atención a unha media de

80 usuarios/as.

De xeito complementario  e para favorecer a cobertura das súas necesidades a un número

maior  de familias  da  bisbarra,  AFAL  ofrece un amplo abanico de programas en diferentes

intensidades,  ideados  en  forma  de  obradoiros  ou  intervencións  individuais.  Esta  labor

terapéutica  está  sempre  acompañada  dos  servizos  de  asesoramento  e/ou  apoio  (social,

psicolóxico, etc)

AFAL Ferrolterra conxuga a súa intensa labor terapéutica con outras esferas de interese para a

cidadanía, como son a formación e a sensibilización. 

Os estatutos recollen coma un dos fins principais da asociación, a sensibilización da sociedade

acerca  da  dimensión  e  impacto  da  enfermidade.  Neste  senso,  unha  gran  parte  da  labor

exercida por AFAL diríxese á poboación xeral de Ferrolterra, en forma de charlas informativas,

eventos  e  actos  divulgativos  de  diversas  índoles,  deseñadas  para  achegar  a  situación  dos

enfermos e as súas familias ao resto da poboación. Estas actividades concéntranse nos actos

celebrados  no  mes  de  Setembro,  por  conmemorarse  o  Día  Mundial  do  Alzheimer,  pero

mantéñense dun xeito estable durante todo o ano.
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TÍTULO
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FUNDAMENTACIÓN/ DESCRIPCIÓN BREVE

A Enfermidade de Alzheimer afecta a tódalas esferas da persoa e centrándonos dun xeito máis

concreto  a  nivel  psicolóxico  e  cognitivo,  pódense  notar  modificacións  sustanciais  na

personalidade das persoas que a padecen. Entre estas variacións, diversos estudos apuntan

cara a cambios tendentes á apatía, indiferenza, diminución da iniciativa, abandono de hobbies

e aumento da pasividade, acompañándose en moitos casos de síntomas depresivos. 

Dados  estes  cambios  o  enfermo  de  demencia  ven  enfrontándose  a  un  detrimento  da

actividade social que deriva finalmente no illamento da persoa. 

A  actividade  profesional  dos  diferentes  técnicos  desenvolvida  dende  o  corazón  de  AFAL

Ferrolterra  destínase  en  gran  medida  a  evitar  este  illamento  e  favorecer  as  relacións

interpersoais. 

A situación á que se enfronta a familia tralo diagnóstico dunha demencia é normalmente de

desconcerto  e  descoñecemento  sobre  os  síntomas  e  a  evolución  da  doenza.  Tanto  nos

momentos iniciais coma en estadíos máis avanzados da enfermidade é fundamental coñecer os

posibles  procesos asociados ao deterioro  que conleva  a  evolución  da  demencia,  por  dous

motivos  fundamentais:  garantir  unha atención óptima ao usuario  e evitar  o sufrimento da

familia que está ao seu coidado. 

Os enfermos de Alzheimer amosan unha necesidade imperante de comprensión e afecto, polo

que a familia se posiciona como un recurso terapéutico vital.  Estas persoas responden dun

xeito óptimo ao contacto cos nenos e nenas, polo que apostamos por potenciar e involucrar ás

terceiras  e incluso cuartas  xeracións  na  atención a este  colectivo,  organizando desde xeito

actividades interxeracionais que nutran dun xeito recíproco a tódolos participantes.  

Neste contexto cobra valor o papel do terceiro sector tanto no eido da formación coma no da

sensibilización á sociedade. Dende AFAL Ferrolterra propoñemos actividades desta natureza
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baseándonos na experiencia desenvolvida durante os anos de funcionamento da Entidade e

polo éxito das experiencias piloto desenvolvidas con anterioridade.  

Tomando como eixo central deste proxecto o contacto coas terceiras xeracións, a chave para

desenvolver  satisfactoriamente  estas  actividades  é  o  establecemento  dunha  canle  de

colaboración coa comunidade educativa, tanto cos propios escolares, co profesorado e coas

familias coma pilares indispensables na sensibilización coa Enfermidade de Alzheimer. 

O  proxecto  fundaméntase  en  dúas  partes  ben  difereciadas:  sensibilización  e  intercambio

xeracional. 

SENSIBILIZACIÓN

Para achegar este coñecemento a tódalas idades,  deseñamos actividades de sensibilización

destinadas a tres tramos de idade diferenciados: 

CONTACONTOS  CON  MONICREQUES:  (6-7  anos,  último  curso  de  prescolar)  Utilizando

como recurso didáctico o libro “La abuela necesita besitos” elaboramos unha representación

teatral con títeres, na que se expón a necesidade de apoio e cariño aos maiores. 

CIRCUITO  “PONTE  NO  MEU  LUGAR”:    (11-12  anos,  último  curso  de  primaria)  Esta

actividade  comeza  cunha  pequena  charla  acerca  do  funcionamento  de  certas  capacidades

cognitivas (memoria, atención, linguaxe, etc.), as súas dificultades cando se ven afectadas por

este tipo de enfermidade e como dirixirse a eles e a parcitipación no circuito “Ponte no meu

lugar”, experimentando situacións cotiás ás que se enfrontan os usuarios dos Centros de Día

(limitacións na deambulación, dificultades para o vestido autónomo, desorientación espacial,

etc) e posibilitando o desenrolo de reaccións de empatía. 

CINEFÓRUM: (13-14 anos, segundo curso de ESO) Na mesma liña, esta actividade comeza

cunha pequena charla, e continúase coa proxección da película “Arrugas” coa que se traballa

despois  do  seu  visionado.  Deste  xeito  trabállase  cunha  intención  máis  reflexiva  en  idades

preadolescentes, promovendo ademáis o debate.  

INTERCAMBIO XERACIONAL

Posteriormente  a  esta  labor  de  sensibilización  nos  centros  educativos,  promoverase  o

intercambio  dos  escolares  en  actividades  concretas  cos  usuarios  nos  Centros  de  Día,
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favorecendo deste xeito a comprensión e a sensibilización coa doenza. Este é o momento no

que  ademáis  os  usuarios  e  usuarias  obterán  os  beneficios  derivados  das  actividades  en

conxunto  cos  pequenos  e  pequenas,  obtendo  así  niveles  de  participación  e  motivación

elevados e complementando a intervención que se desenvolve diariamente como parte do

tratamento non farmacolóxico a este colectivo. 

LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA/ CONTEXTUALIZACIÓN 

A entidade ten un radio de actuación que abarca toda a comarca de Ferrolterra. Contactarase

con  diversos  centros  educativos  da  cidade  de  Ferrol  para  propoñer  a  súa  colaboración  e

participación neste proxecto. 

As  actividades  de  carácter  interxeracional  desenvolveranse  nos  dous  centros  que  AFAL

Ferrolterra xestiona na actualidade. 

A QUEN VAI DESTINADO / BENEFICIARIOS

O  proxecto  vai  destinado  a  toda  a  comunidade  educativa.  Estimamos  que  o  número  de

beneficiarios e participantes nas sesións de sensibilización será dunha media de 200 alumnos

por desenvolverse coma actividades dentro do horario escolar.  O obxectivo inicial é levar a

cabo estas actividades cun mínimo de 5 escolas, facendo coincidir o proxecto co período lectivo

nos primeiros meses do ano, evitando así o período estival. 

Os usuarios de ambos Centros de Día ascenden a un total aproximado de 80 persoas,  que

participarán nas actividades interxeracionais.

Nos meses de verán e complementariamente dentro das actividades de divulgación do mes de

Setembro,  estas actividades programaranse de forma xeral  para tódolos nenos e nenas do

Concello, organizando as actividades en grandes superficies ou espazos lúdicos. 

OBXECTIVOS
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XERAL

- Realizar unha sensibilización da doenza na comunidade escolar da cidade de Ferrol

ESPECÍFICOS

- Involucrar aos nenos e nenas nas actividades de sensibilización 

- Aprender a observar as condicións dos maiores despertando reaccións de tolerancia e

respeto

- Comprender as situacións e coportamentos dun enfermo/a de Alzheimer

ACTIVIDADES PLANIFICADAS 

As actividades realizaránse como continuación de varias experiencias piloto illadas realizadas 

no presente ano:

- Centro Comercial Parque Ferrol

- Colexio Cruceiro de Canido

- Colexio Mercedarias

- Grupo de Scouts de Vasco da Ponte

O seguinte cadro reflexa a TEMPORALIZACIÓN  plantexada para o proxecto: 

Actividade Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Verán Set

Planificación e deseño das 
actividades
Contacto cos centros 
educativos
Contacto co Concello ou 
entidades públicas
Realización das actividades 
de sensibilización
Realización das actividades 
interxeracionais
Avaliación 
Informe Final 
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En canto aos RECURSOS  HUMANOS , o equipo técnico que desenvolverá este proxecto estará

formado  pola  traballadora  social,  desenvolvendo  funcións  de  contacto  e  coordinación  cos

centros educativos,  a educadora social  como coordinadora das actividades nos centros cos

menores participantes e a psicóloga e terapeuta ocupacional coma parte participante tanto nas

actividades de sensibilización coma nas actividades de intercambio interxeracional nos Centros

de Día.   Durante as sesións desenvolvidas nos Centros  de Día,  todo o persoal  de atención

directa  e técnicos  participarán de xeito activo para  promover a  participación e integración

tanto de maiores coma de pequenos. 

Promoverase a participación dos voluntarios da entidade nas actividades de sensibilización en

función do seu perfil e as súas preferencias. Na actualidade a actividade destinada ao grupo de

adolescentes está íntegramente xestionada por un dos voluntarios de AFAL, dentro do proxecto

deseñado por FAGAL, ao que se pretende dar continuidade ao abeiro deste proxecto. 

En canto aos  RECURSOS  MATERIAIS ,  utilizaránse tódolos medios cos que conta a entidade

para  as  actividades  de  formación  e  sensibilización,  así  coma  o  material  audiovisual  e  de

psicomotricidade  utilizado  na  intervención  cos  usuarios/as.  Tamén  será  preciso  destinar

material de papelería para o desenvolvemento do proxecto. 

A  METODOLOXÍA a empregar subdivídese en función das  dúas vertentes do proxecto “O

Alzheimer na escola” sensibilización e actividades interxeracionais. 

As  actividades  de  sensibilización  realizaranse  dun  xeito  adaptado  ás  necesidades  de

desenvolvemento  das  diferentes  idades,  dende  actividades  cun  marcado  carácter  lúdico  a

actividades máis reflexivas e analíticas nos preadolescentes. 

En todas elas a sensibilización cara a doenza fomentará valores psicolóxicos positivos nos nenos

e  nenas,  centrados  nas  emocións,  a  tenrura,  a  solidariedade,  xenerosidade,  afecto,

comprensión e rectificación. 

As sesións interxeracionais que se desenvolverán en ambos Centros de Día serán de carácter

grupal e lúdico, baseadas nos principios da psicomotricidade e a estimulación cognitiva, ambas

utilizadas  na  intervención  diaria  levada  a  cabo  polo  equipo  interdisciplinar  nos  centros.

Durante estas actividades fomentarase o contacto interxeracional,  así  coma a participación

activa e o intercambio social e comunicativo. Estas sesións serán sempre posteriores as visitas
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aos centros educativos participantes no proxecto para acadar un maior aproveitamento das

actividades de sensibilización coa posta en práctica dos valores traballados.  

SISTEMA DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN

A implantación e grao de cumprimento dos obxectivos propostos medirase de xeito cualitativo. 

Por unha parte as sesións levadas a cabo nos Centros de Día rexistraránse de xeito cualitativo

nun arquivo dentro  do  sistema de  seguimento  de  talleres.  Por  outra  banda rexistrarase  o

número de centros educativos aos que se presente a actividade, indicando en cada un deles o

número de estudantes participantes para cada tramo de idade. 

Tamén se  deseñará  na fase  inicial  do  proxecto unha  ficha  sobre  as  actividades realizadas,

solicitando a colaboración dos mestrado para a súa cumplimentación e posterior remisión á

Asociación.  


	INFORMACIÓN DA ENTIDADE
	Título
	Fundamentación/ Descripción Breve
	SENSIBILIZACIÓN
	INTERCAMBIO XERACIONAL

	Localización Xeográfica/ Contextualización
	A quen vai destinado / Beneficiarios
	ObxectivoS
	Xeral
	Específicos

	Actividades Planificadas
	Sistema de seguimento e avaliación

