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OBJECTIUS DE L'EXPERIÈNCIA

 Informar i atendre la població d'una àrea bàsica de salut mitjançant xerrades impartides per residents en una llar del jubilat.

 Avaluar l'atenció impartida i les habilitats comunicacionals del resident mitjançant qüestionaris i enregistrament en vídeo com

a tècnica d'aprenentatge per adquirir coneixements en comunitària.

 Observar i registrar les necessitats de la població.

 Analitzar el vídeo per avaluar les habilitats del resident i la resposta de la comunitat atesa.

DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

Les xerrades en una llar del jubilat són una eina pràctica i formativa per al resident, així com divulgativa per a la població més
gran.

 Procediment: S'adjudica dia i tema al resident. Es grava en vídeo. S'entrevista al resident i un voluntari del públic per
conèixer la seva impressió de l'experiència. En acabar, el públic respon un qüestionari que avalua les habilitats
comunicacionals del resident. Posteriorment cada resident amb el seu tutor analitzen el vídeo.

 Resultats: inici de fa 7 anys, 9 xerrades per any, un resident per xerrada. De mitjana cada xerrada dura 45 minuts i cadascuna
ha obtingut enquestes del 90% dels assistents.
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Enquesta prèvia MensualmentTemes d’interès Difusió

CONCLUSIONS

Les xerrades impartides per residents en una llar del jubilat
proporcionen una atenció comunitària a la població d'edat
avançada. El vídeo i les enquestes del públic permeten avaluar
les habilitats comunicacionals del resident. Una entrevista final
de cada membre permet visualitzar per vídeo la utilitat pràctica
d'aquesta.

APLICACIÓ

Una anàlisi del vídeo permet avaluar i millorar les habilitats en
comunitària del resident, així com conèixer millor els interessos
i preocupacions de la població.
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