
consells i recomanacions
FITXA INFORMATIVA

COM PREPARAR PER A 
L’ESTIMULACIÓ A PERSONES 
AMB TRASTORNS DE 
CONSCIÈNCIA?

Per a les persones que es troben amb Trastorns de Consciència 
és important poder gaudir i compartir activitats de temps lliure 
amb els seus familiars i amics. 

Aquestes activitats són una oportunitat per poder estimular 
diferents sentits i també poden ajudar en el procés de 
recuperació. Abans de començar a realitzar qualsevol 
activitat és molt important la preparació. 

A continuació, presentem unes orientacions:

La persona

Assegureu-vos que estigui:
•	Tan còmoda com sigui possible.

•	Desperta, amb els ulls oberts.

•	Mantingui-la la informada en tot moment. Expliqui-li el que fa, 
tant abans com mentre dura l’activitat.

L’entorn

Hauria de ser:
•	Un lloc silenciós on el risc de distracció i disrupció sigui el 

mínim.

•	Simple i ordenat.

•	Amb un nombre limitat de persones al voltant.

•	La televisió apagada.

•	La porta tancada.

•	Intenti valorar l’impacte de la brillantor de les llums presents. 
 Si veu que fixa la mirada cap al llum, redueixi la intensitat.
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Anotacions:

El temps

•	Activitats breus (15 a 30 minuts).

•	Alterni les activitats amb períodes de no estimulació de 
almenys 30 minuts.

Activitats

•	Seleccioni aquelles activitats que tinguin un significat 
especial per a la persona. Les coses que tenen significació 
emocional solen ser més propenses a provocar respostes.

•	Seleccioni un sentit per centrar-se. En la següent vegada, 
seleccioni un sentit diferent.

•	Eviti realitzar qualsevol activitat que resulti desagradable 
per a la persona.

A RECORDAR

•	Eviti l’excés d’estimulació: aturi l’activitat si observa signes 
de sobreestimulació o cansament.

•	Cada persona pot mostrar diferents senyals. Aquestes 
poden incloure: envermelliment de la pell, transpiració, 
agitació, tancament o increment de l’obertura dels ulls, 
disminució sobtada en el nivell d’alerta, augment del to 
muscular, canvis en la gesticulació facial, etc.
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ESTIMULACIÓ MUSICAL 
PER A PERSONES AMB 
TRASTORNS DE CONSCIÈNCIA

L’ús de música està molt estès entre familiars, cuidadors 
i terapeutes com una activitat d’oci compartit i/o 
d’estimulació. 

La música és una eina molt potent i molt accessible a 
qualsevol entorn. A continuació, responem a les 4 preguntes 
més freqüents en relació amb el seu ús:

QUIN TIPUS DE MúSICA hEM DE fER SERvIR?

Sempre que sigui possible, utilitzi música que ja era 
coneguda i que formés part de les preferències que tenia la 
persona, així s’optimitzarà el reconeixement i l’experiència 
emocional amb la música.

Pensi en com la persona utilitzava la música en la seva vida 
diària.

hEM DE CENTRAR-NOS EN UN gÈNERE MUSICAL 
EN CONCRET?

És millor variar l’experiència musical alternant diferents 
gèneres musicals que li agradessin a la persona. 

Per exemple: alterni diferents estils musicals que fossin de la 
preferència de la persona (pop, rock, música clàssica), 
diferents instrumentacions (orquestra, grup musical, grup a 
capella), diferents timbres musicals (veu masculina/
femenina, instruments de corda/de vent).
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Anotacions:

QUÈ fER SI APAREIxEN CONDUCTES EMOCIONALS 
DURANT L’ESCOLTA?

Plor: Vagi amb compte de no fer assumpcions. Per exemple, el 
plor no ha de ser una resposta negativa. Si la persona comença 
a plorar, verbalitzi que “la música sembla haver-te provocat 
sentiments de tristesa”, però eviti canviar-la per “posar a la 
persona contenta”.

Agitació: Si la persona comença a agitar-se, redueixi el volum 
de la música. Si l’agitació contínua, atureu l’activitat musical.

Si la persona que usualment no respon demostra una conducta 
inusual que sembla ser emocional (per exemple: ganyotes, 
somriures, rialles, plors, etc.) consulti a professionals ja que 
aquestes conductes han de ser monitoritzades per detectar 
qualsevol possible patró de respostes.

QUÈ NO fER AMB LA MúSICA?

• Eviti utilitzar música indiscriminadament com a soroll de fons.

• Eviti utilitzar música durant activitats que requereixin l’atenció 
de la persona a altres demandes, com activitats personals de 
la vida diària o en sessions de tractament físic.

A RECORDAR

• El silenci també és molt important! Deixi un període de silenci 
a l’acabar l’activitat. Això aportarà a la persona un moment 
de descans després de l’estimulació.

• Les activitats han de ser breus (de 15 a 30 minuts).

• Davant l’aparició de signes que puguin indicar un excés 
d’estimulació o fatiga, aturi l’activitat i deixi que la persona 
descansi.
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ESTIMULACIÓ AUDITIvA 
PER A PERSONES AMB 
TRASTORNS DE CONSCIÈNCIA

L’entorn auditiu és particularment important per a les 
persones amb un trastorn de consciència. Per tant, l’ús de la 
música i altres tipus d’estimulació auditiva s’ha de tenir en 
compte. Aquest document pretén ajudar els familiars i 
cuidadors oferint-los orientacions:

ABANS DE COMENçAR

És molt important la preparació.
Podeu trobar orientacions sobre com realitzar la preparació 
en la fitxa núm. 10: Com preparar per a la estimulació a 
persones amb trastorns de consciència?

ALgUNES IDEES D’ACTIvITATS 
PER A fER ESTIMULACIÓ AUDITIvA:

• Escoltar música junts.

• Llegir-li en veu alta un llibre o una revista.

• Escoltar audiollibres junts.

• Parlar sobre aspectes que li interessen a la persona (per 
exemple, l’últim partit de futbol, sobre una pel·lícula, 
novetats de la família i/o amics, etc.)

• Escoltar missatges d’amics i/o familiars.

• En cas de que hi hagi amics o familiars que siguin músics, 
tocar-li música.

• En cas que la persona fos religiosa, resar junts.
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QUÈ éS EL PRIMER QUE hEM DE TENIR 
EN COMPTE?

És molt important tenir en compte els gustos i les 
preferències de la persona. Si, per exemple, estava 
subscrita a una revista determinada llegeix-li-la, si li 
agradava un grup de música determinat escolteu-lo, si 
tenia molt interès en un tema determinat, parli-li sobre 
aquest.

AjUDI’L A ORIENTAR-SE

Mantingui a la persona informada del que s’està fent. 
Minimitzi l’ús del llenguatge parlat i utilitzi suports 
sempre que sigui possible:

1 Suports visuals com:

• El CD.

• La portada de la revista o d’un llibre que vagi a 
llegir.

• Foto de la persona de la qual es va a escoltar el 
missatge de veu.

• Fotos d’un grup musical.

• Instrument musical físic.

• Maximitzi l’atenció de la persona mostrant-li només 
un element visual, permetent que la persona tingui 
prou temps per focalitzar-se en ell.

2 Suports musicals com:

• Taral·lejar un fragment curt de la cançó de l’artista 
més conegut per la persona. Utilitzi només els 
fragments més coneguts de la cançó. 

Combini el suport visual amb el musical per a 
maximitzar l’enteniment de la persona.



Anotacions:

SI éS POSSIBLE, ESTIMULI L’ExPRESSIÓ 
DE SELECCIÓ DE PREfERÈNCIES:

• Utilitzi suports visuals per permetre que la persona 
realitzi una selecció o expressi una preferència.

• Permeti que la persona triï oferint-li una sola opció 
musical amb resposta de si/no. Sempre que sigui 
possible, utilitzi objectes concrets per facilitar una 
ajuda visual, com una foto d’un músic.

• Si la persona pot, ofereixi dues opcions perquè triï.

• No doni per suposat que una persona amb 
antecedents musicals voldrà per defecte escoltar 
música.

A RECORDAR

• Cal tenir en compte que la persona no pot controlar 
quan aturar l’activitat.

• Proposi activitats breus (15 a 30 minuts).

• Davant l’aparició de signes que puguin indicar un 
excés d’estimulació o fatiga, aturi l’activitat i permeti 
que la persona descansi.


