
IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO 
(en caso de presentar máis dun proxecto deberán cubrirse estes campos para cada un deles) 

 

1.- Información da entidade/persoa que presenta a proposta 
 
Elaboración dun relatorio descritivo sobre antecedentes e experiencia en 

proxectos similares. Traxectoria vital e curricular no caso das persoas físicas. 

 

2.- Datos do proxecto 
 

Título:  

“Prevención e estimulación dos procesos mentais superiores en persoas con 

Enfermidade de Parkinson”. 

 

Descrición breve/Fundamentación: 
A Enfermidade de Parkinson (EP) é un cadro neurodexenerativo no que 

inicialmente predominan os síntomas motores; non obstante, coa progresión 

da enfermidade evidénciase afectación noutros ámbitos, como o cognitivo e o 

autonómico, entre outros. A afectación cognitiva concéntrase na área das 

funcións executivas, as habilidades visuoespaciais e algunhas modalidades 

da memoria e a linguaxe. A detención temprana do déficit cognitivo e o seu 

posterior tratamento terapéutico é de gran relevancia. 

A longo prazo, a deterioración cognitiva converteuse nun problema 

importante dende o punto de vista epidemiolóxico e socioeconómico, tanto 

que hai estudios que falan dun 30% de pacientes que rematan sufrindo 

demencia e outros, ata un 80% de casos. Por ese motivo, a Asociación 

Parkinson Ferrol considerou realizar un proxecto de “Prevención e 

Estimulación dos procesos mentais na EP”. 

 

Localización xeográfica/contextualización: 
A Asociación Parkinson Ferrol-Ferrolterra agrupa a persoas afectadas de EP 

e aos seus familiares das comarcas galegas do noroeste, correspordentes ao 

área da saúde de Ferrol. O ámbito xeográfico de actuación é o denominado 

Ferrolterra, o cal abarca varios concellos da zona. 
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A quen vai destinado/beneficiarios: 
A Asociación Parkinson Ferrol presta os seus servizos a persoas con 

diagnóstico médico de Enfermidade de Parkinson ou Parkinsonismo 

(incluíndo neste grupo a Parálise Supranuclear Progresiva e a Atrofia 

Multisistémica, entre outros); así como aos seus familiares/coidadores. 

Ademais, ofrece información sobre a enfermidade á poboación de Ferrolterra. 

Segundo datos recentes facilitados por especialistas do Hospital Arquitecto 

Macide (de referencia en neuroloxía), neste área sanitaria están 

diagnosticadas ao redor de 500 persoas con EP. Deles, ao redor de 65 son 

socios de Parkinson Ferrol, o que representa unha porcentaxe notable tendo 

en conta a dispersión xeográfica e o envellecemento da poboación en 

Galicia. O perfil do afectado que acode habitualmente a terapias é o dunha 

persoa de 65-70 anos, xubilada ou prexubilada, cunha afectación moderada 

au moderada-avanzada, e de longa duración (en máis da metade dos casos 

a enfermidade foi diagnosticada fai 5 anos ou máis). 

Os devanditos pacientes, serán sometidos a unha exhaustiva valoración 

inicial (mencionada no apartado anterior) levada a cabo por unha terapeuta 

especializada; a cal, incluirá ou excluirá a persoas no proxecto segundo os 

criterios estipulados con anterioridade. 

 

Obxectivos xerais e específicos:  
O obxetivo principal do proxecto é desenvolver un traballo terapéutico 

destinado a restaurar habilidades cognitivas, enlentecer a progresión da 

deterioración e mellorar o estado funcional da persoa con Enfermidade de 

Parkinson. 

Os obxetivos concretos son: 

• Enlentecer a progresión da deterioración cognitiva. 

• Restaurar as habilidades cognitivas en desuso, partindo das funcións 

intelectuais. 
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• Mellorar o estado funcional da persoa, a súa capacidade para actuar, 

desenvolvendo as competencias que lle permitan vivir da forma máis 

autónoma posible. 

• Promover a actividade. 

• Proporcionar as bases para unha interacción interpersoal útil e 

divertida, para compartir experiencias. 

• Manter a autonomía 

 

Actividades planificadas con indicación da temporalización, recursos* e 
metodoloxía: 
ACTIVIDADES A DESENVOLVER NO PROXECTO: 

Durante o primeiro mes, levaranse a cabo as valoracións iniciais e 

organizaranse os horarios das sesións, tanto individuais coma grupais. 

O resto do período, ata a última quincena, realizaranse as sesións propias de 

prevención e estimulación sos procesos mentais superiores. 

As actividades divídense en grandes bloques tendo en conta as áreas de 

traballo e o nivel de dificultade: 

• Xogos (de disposición, de mesa,…) 

• Tarxetas manipulativas de estimulación da atención, funcións 

executivas,… 

• Material gráfico. 

• Software cognitivo. 

• Material de motrocidade fina. 

• Fichas. 

As devanditas tarefas poderán desenvolver obxetivos comúns ou individuais 

téndose  en conta se a realizan en grupo ou individual. 

Nas últimas dúas semanas do programa, levarase a cabo as valoracións 

finais e a avaliación do proxecto. 
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METODOLOXÍA 

O protocolo de aplicación terapéutica do proxecto elabórase a partir dos 

datos biográficos recollidos da entrevista familiar, e o diagnóstico neurolóxico, 

neuropsicolóxico e social. 

A exploración neropsicolóxica realizarase a través de test ou baterías 

especializados: Global Deterioration Scale (GDS), o Mini Mental State 

Examination (MMSE), Brief Cognitive Rating Scale (BCRS)…etc… Esta 

valoración exhaustiva daranos a coñecer os procesos deteriorados de cada 

persoa con enfermidade de Parkinson, axudándonos a realizar un programa 

específico e individualizado, ademais dunha selección de grupos 

homoxéneos. 

Levarase a cabo unha valoración inicial, mencionada anteriormente; unha 

valoración de seguimento a través de test breves que nos permitan 

adaptación do programa ás necesidades actuais; e unha valoración ao 

finalizar, para avaliar o proceso de deterioración da persoa con enfermidade 

de Parkinson tendo en conta a aplicación do proxecto. 

A intervención cognitiva organízase en talleres de rehabilitación: taller de 

atención, taller de funcións executivas, taller de memoria, taller de 

lenguaxe,… etc. 

Secuenciado en 5 niveis de dificultade: todos os talleres se dividen de menos 

a maior complexidade, respondendo ás necesidades e nivel cultural de 

calquera persoa. Adecualas á realización das persoas e á velocidade de 

progreso da deterioración. 

Utilízanse técnicas de apoio á aprendizaxe e facilitación neurocognitiva 

(orientación á realidade, reforzamento, modelado, extinción, retroacción, 

simplificación, priming…). 

Semanalmente, os usuarios do taller de estimulación cognitiva, realizarán 

actividades grupais e individuais para a estimulación das funcións mentais 

superiores. As sesións terán unha duración variable: 30 minutos para as 
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individuais e 90 minutos para as grupais. 

 
TEMPORALIZACIÓN DO PROXECTO E BENEFICIARIOS: 
Terá unha duración aproximada de doce meses. Pudiendo variar o inicio do 
proxecto entre os meses de outubre e novembro. 
 
O número de beneficiarios deste proxecto será máis ou menos de 30 
persoas. 
 
RECUSOS MATERIAIS E TÉCNICOS 
Material de oficina: lapis, bolígrafos, folios, fotocopias, etc. 
Material específico: lotos diversos, vocabulario ilustrado, fichas secuencias 
básica, xogos de mesa, calendario magnético, kit de cálculo e xogos de 
disposición. 
Material técnico: tablets, portátil e software cognitivo. 
 
RECURSOS HUMANOS: 
A entidade conta con varias profesionais da saúde na actualidade: entre as 
que hai unha logopeda e psicóloga; as cales están especializadas na área da 
neuroloxía e contan cun amplio currículum e experiencia na Enfermidade de 
Parkinson, polo que están capacitadas para levar a cabo o proxecto de forma 
exitosa.  
A asociación tamén conta cunha Aux. Administrativa que sería a encargada 
de xestionar e coa Xunta Directiva de garantir o correcto funcionamento do 
proxecto. 
A Xunta Directiva traballa de xeito voluntario e o resto de traballadores serán 

remunerados. 

 
*Nos recursos humanos hai que especificar o número de persoas remuneradas e o número 

de persoas voluntarias, especificando a súa capacitación e funcións 

Sistema de seguimento e avaliación: 
Na etapa inicial do proxecto elabórase unha exploración exhaustiva da 

persoa con EP, que nos permite realizar unha ficha de cada un deles. 

Ao finalizar o proxecto realízase unha valoración da persoa con EP baseada 

nas áreas con déficit, as cales teñen traballado-estimulado ao longo do 

programa. 

Tendo en conta os datos obtidos nas avaliacións, desenvolverase unha 

comparativa que nos permita observar os resultados do proxecto en cada 
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unha das persoas e en cada grupo de traballo. 

 

Calquera outro aspecto que se considere oportuno: 
O obxetivo  final da intervención terapéutica está dirixido a restaurar 

habilidades cognitivas, enlentecer a progresión da deterioración e mellorar o 

estado funcional do enfermo con demencia, procurar a súa estabilidade 

durante o maior tempo posible, controlar os síntomas e previr as 

complicacións e problemas de saúde máis prevalentes da persoa con 

Enfermidade de Parkinson. 

O resultado esperado resúmeo moi ben unha frase célebre: 

“…se non dar anos a vida, se dar vida aos anos,” 

(Astrand) 

 
 
 

 

Achegarase a documentación xustificativa dos méritos alegados. 
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1. PRESENTACIÓN – ORIXE DA ASOCIACIÓN PARKINSON FERROL 
 
 

A Asociación PARKINSON FERROL xurdiu como institución, co propósito de 
mellorar a calidade de vida das persoas afectadas pola enfermidade de 
Parkinson e favorecer a súa integración na vida familiar, social e laboral. 

 
 
A Asociación nace a partir de funcionar durante dous anos como 
Delegación da Asociación Parkinson Galicia. Constituíndonos o 11 de 
xullo do 2002 como entidade xurídica propia. Está rexistrada no Rexistro 
de Asociacións co Nº: 5929/1 e na Axencia Tributaria co C.I.F.: G-
15851280 e está situada na Estrada de Castilla 58-64, baixo A. de Ferrol 
Tfono/Fax: 981 359593, correo electrónico:parkinsonferrol@yahoo.es. 
 
 
A Asociación PARKINSON FERROL é unha entidade sen ánimo de lucro 
que congrega persoas afectadas pola enfermidade de Parkinson, os 
seus familiares e persoas sensibilizadas coa problemática desta 
complexa enfermidade, na actualidade contamos cun total de 166 
socios. Así mesmo, conta coa colaboración de profesionais da saúde e 
doutras disciplinas relacionadas coa enfermidade. 
 
 
A orixe desta Asociación non é outro que a solidariedade cara ás 
persoas que, directa ou indirectamente, padecen esta enfermidade 
cualificada polos especialistas como CRÓNICA, IRREVERSIBLE, 
INVALIDANTE Y PROGRESIVA. 

 
2. FINALIDADE 

 
A Asociación PARKINSON FERROL pretende mellorar a calidade de vida 
das persoas afectadas por esta enfermidade e a dos seus familiares, así 
como concienciar a sociedade da necesidade de loitar con todos os medios 
posibles para evitar os efectos individuais e sociais consecuentes da 
enfermidade. 
 
En liñas xerais, os principais obxectivos desta entidade son os seguintes: 
 

• Facilitar INFORMACIÓN sobre a enfermidade aos afectados, 
familiares e ámbito do enfermo, co fin de conseguir un maior 
coñecemento sobre os seus síntomas, posibles tratamentos, así 
como complicacións desta. Despois de todo, semente afróntase 
mellor aquilo que máis se coñece. 

 

• SENSIBILIZAR á opinión pública e á Administración, 
especialmente aos Servizos Socio-Sanitarios co fin de conseguir 
unha atención médica e social integral e multidisciplinar, reducindo e 
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evitando todo tipo de barreiras para a integración social e 
especialmente as arquitectónicas. 

 
• Promoción da FORMACIÓN de todos os profesionais implicados 
na atención a estes enfermos: neurólogos, psicólogos, traballadores 
sociais, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionais, etc. 

 

• Propiciar a AGRUPACIÓN e a PARTICIPACIÓN de todos os 
enfermos e os seus familiares, para poder traballar de forma 
coordinada na consecución de posibles solucións. Facilitar, así 
mesmo, a relación entre persoas que sofren enfermidades crónicas, 
pois esta axuda a adquirir maior experiencia e coñecementos para 
mellorar e aliviar a convivencia coa enfermidade. 

 

• Ofrecer o ASESORAMENTO, a COOPERACIÓN e os SERVIZOS 
aos afectados e achegados, mediante persoal profesional e 
voluntariado social. 

 

• DESTACAR a importancia do apoio familiar e da comprensión 
cara ao enfermo, recordando que as tensións emocionais e o estrés 
agravan os síntomas, mentres que un ambiente grato e sereno pode 
facilitar e beneficiar unha melloría do enfermo, redundando nunha 
mellor convivencia familiar. 

 
• Potenciar todos os CANLES DE INFORMACIÓN E SISTEMAS 
DE AXUDAS para os asociados, co fin de propiciar a súa integración 
social: familia, ensino, formación profesional, relacións laborais..... 

 

• COOPERAR con entidades que teñan igual ou similar finalidade. 
 

• PUBLICACIÓN E DIFUSIÓN de material didáctico e informativo. 
 

• Fomentar a creación de GRUPOS DE AUTOAXUDA. 
 
 


