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RESUM/ ABSTRACT  

 

Introducció: Segons l'Organització Mundial de la Salut, el càncer és la segona causa 

de mort en l'actualitat. El diagnòstic d'una malaltia oncològica és reconegut socialment 

per tenir un gran impacte per al pacient, com per al cuidador principal. Els cuidadors 

principals davant la complexitat de la malaltia, s'enfronten a moltes responsabilitats  

mèdiques, presa de decisions, atencions i cures, que poden causar problemes físics, 

psicològics, socials, laborals i econòmics. Objectius: proporcionar mitjançant un grup 

socioterapèutic un espai de ventilació setmanal als cuidadors principals dels pacients 

amb malaltia oncològica avançada ingressats al servei d'oncologia per treballar 

tècniques, habilitats i estratègies d'autocura, per així potenciar les seves capacitats 

individuals i disminuir la sobrecàrrega emocional, física, i psicològica que se'n deriva 

de cuidar a una persona amb una malaltia oncològica avançada. Mètode: projecte de 

metodologia mixta, els subjectes seran els cuidadors principals dels pacients amb 

diagnòstic de malaltia avançada, ingressats al servei d’oncologia. El grup estarà format 

per 12 participants, amb la possibilitat que s'incorporin dos més a les primeres dues 

sessions. En total 10 sessions, amb duració de 1.30 h, dues vegades a la setmana, els 

dimarts i dijous. Els continguts del grup seran: normes d'autocura, mindfulness, 

ventilació emocional, informació i assessorament sociolaboral i prestacions 

econòmiques, document de voluntats anticipades, informació sobre recursos, servei i 

entitats, resiliència, musicoteràpia i artteràpia. Resultats: la participació en un grup 

socioterapèutic segons la bibliografia emprada, és satisfactori per reduir la 

sobrecàrrega, i afavorir el benestar emocional, físic, social i psicològic dels cuidadors 

principals.  

 

Paraules clau: cuidador principal, cuidar, sobrecarrega, malaltia oncològica, autocura, 

psicològiques, estratègies, grup socioterapèutic 

 

Introduction According to the World Health Organization, cancer is the second cause 

of death today. The diagnosis of an oncological disease is socially recognized for 

having a major impact on the patient, as well as on the primary caregiver. The primary 

caregivers, faced with the complexity of the disease, face many medical 

responsibilities, decision – making, personal care, which can cause physical, 

psychological, social, labor and economic problems. Objectives: provide, through a 

sociotherapeutic group, weekly ventilation space for the primary caregivers of patients 

with advanced oncological disease admitted to the oncology service to work on self-
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care techniques, skills and strategies, thereby enhancing their individual capacities and 

reducing the emotional, physical and psychological overburden resulting from caring 

for a person with advanced oncological disease Method: Joint methodology project 

subjects shall be the primary caregivers of patients with advanced disease diagnosis 

admitted to the oncology service. The group will be composed of 12 participants, with 

the possibility that two additional participants may join the first two sessions. A total of 

10 meetings, lasting 1.30 h, twice a week, on Tuesdays and Thursdays. The contents 

of the group shall be: standards of self-care, mindfulness, emotional ventilation, socio-

labor information and advice and economic benefits, document of anticipated wills, 

information on resources, services and entities, resilience, music therapy and therapy. 

Results: participation in a socio-therapeutic group according to the literature used is 

satisfactory in order to reduce overburdening and to promote the emotional, physical, 

social and psychological well-being of the primary caregivers.  

 

Keywords: primary care, care, overloading, oncological disease, self-care, 

psychological, strategies, socio-therapeutic group 
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1. INTRODUCCIÓ 

Les malalties cròniques no transmissibles han ascendit durant els últims anys 

presentant-se com una gran problemàtica de salut publica que amenaça al 

desenvolupament econòmic, social, la vida i la salut de milions de persones al món (1). 

Les malalties cardíaques, respiratòries i el càncer són les principals causes de 

mortalitat (1), segons xifres del 2018 de l'OMS, representen un 71% de morts a l'any 

(1),  i a Espanya l'any 2019 segons l'informe de la Societat d'Oncologia Mèdica, amb 

dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el càncer ha estat la segona causa de mort 

amb un 26,4 % (2).  

 

El diagnòstic d'una malaltia crònica i, en particular el càncer, és reconegut socialment 

per tenir un gran impacte físic, psicològic, econòmic i social tant per al pacient com per 

la família. La càrrega de la malaltia i els tractaments impliquen a la persona, i 

especialment, als cuidadors, a modificar els estils de vida i els models de socialització. 

Per tant, cuidar requereix molta implicació i responsabilitats mèdiques, físiques, 

econòmiques, presa de decisions i tot això pot causar problemes físics, socials i 

econòmics als cuidadors principals (3).  

 

Quan es parla de ''cuidador principal, primari o informal'', ens referim a la persona que 

sovint té un vincle familiar i/o parentesc amb el malalt, i que assumeix les 

responsabilitats de la cura, la presa de decisions, i supervisió de la persona amb una 

malaltia crònica incapacitat durant tot el procés de malaltia. Segons O'connor, entre el 

80 i el 90 % de l'atenció i suport és proporcionat per algun membre de la família (4). 

Per tant, la família, és la principal font d'atencions a les persones amb dependència. 

 

Els tractaments oncològics s'ofereixen de forma hospitalària i ambulatòria, aquests 

requereixen molta cura al malalt perquè tenen molts efectes secundaris. Tenint en 

compte l'escassetat de recursos assistencials, i la carència de l'assistència sanitària, la 

major part del temps d'aquestes atencions i cures recauen principalment i directament 

en la família (5). El familiar que desenvolupa la tasca de cuidador la majoria de les 

vegades no té la formació, preparació i suport per desenvolupar el seu rol com a 

cuidador (5). La falta de preparació pot causar sobrecarrega i claudicació emocional 

(5). Per això mateix, cal atendre a les necessitats perquè els cuidadors puguin 

mantenir un bon estat de salut mental i físic per a proporcionar una atenció òptima (5). 

La càrrega percebuda pot ser diferent depenent de la fase i pronòstic de la malaltia en 

la qual es troba el malalt (6). Fer-se càrrec d'una persona dependent durant llargs 
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períodes pot desenvolupar problemes de salut al cuidador, o si aquests tenen altres 

problemes de salut crònics de base com problemes cardíacs, hipertensió arterial, etc. 

que amb l'estrès i sobrecarrega es poden agreujar (5). També, implica greus 

alteracions en la rutina i les relacions interpersonals i familiars, així com restriccions en 

les activitats laborals i d'oci en la vida diària. Entre aquestes alteracions físiques es 

troba el cansament, mal de cap, dificultats per dormir, dolors articulars (6). Segons 

Teo, et al. en un estudi de cohort amb 278 familiars cuidadors de pacients ingressats a 

la unitat d'oncologia d'un hospital a Singapur amb càncer avançat defineix que entre el 

20 % i el 63 % de cuidadors principals de pacients amb càncer presenten nivells 

elevats d'ansietat i depressió. El 63 % de cuidadors eren dones, i el 51% eren les 

cònjuges, i el 77% vivien a la mateixa unitat familiar. Ressalta que la mitjana d'hores 

d'atenció setmanals era de 17,43 hores (7). Si més no, els resultats de la investigació 

determinen que l'ansietat, depressió i l'autoestima del cuidador en la cura d'un malalt 

amb càncer no està relacionada amb les hores que proporciona el cuidador al malalt, 

sinó, que està relacionat amb les estratègies i habilitats que té el cuidador principal per 

fer front, és a dir, en l'autocompetència (7). 

 

Altres estudis demostren que a mesura que la malaltia va avançant, i el malalt va 

perdent capacitats cognitives i funcionals, els cuidadors principals experimenten més 

ansietat, estres i depressió (6). En moltes ocasions, els cuidadors principals, 

minimitzen aquests símptomes, el que ocasiona que es cronifiquin, pel fet que els 

cuidadors no assisteixen a temps als serveis de salut per prevenir-ho, i això els hi 

causa problemes de salut mental a llarg termini, com els que s’han mencionat 

anteriorment (5).    

 

Segons l'Organització Mundial de la Salut, les cures pal·liatives, no només han de 

millorar la qualitat de vida dels pacients, sinó també als cuidadors (8). Està demostrat 

que si aquests gaudeixen de benestar psicològic i salut física, això repercutirà 

positivament en la persona de la qual cuiden (8). Ens referim a cures pal·liatives a 

l'atenció integral que se li proporciona a una persona amb una malaltia avançada o en 

situació final de vida. Per tant, les cures pal·liatives s'anticipen i pal·lien el patiment a 

través de la detecció precoç del dolor i altres problemes, siguin d'ordre físic, 

psicosocial o espiritual (8).  

 

Segons Northhouse et al, (5) especifiquen que els cuidadors principals, assisteixen a 

programes d'intervenció dirigits a les cures i atenció al malalt com: control de 

símptomes i cures d'infermeria, és a dir, programes més orientats a fomentar la 
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qualitat de vida dels malalts en l'àmbit mèdic i d'infermeria, però aquests programes 

dediquen en poca assiduïtat els problemes i necessitats psicosocials treballar les dels 

cuidadors principals. La sobrecarrega i claudicació emocional en els cuidadors 

principals pot arribar a comprometre les atencions pràctiques proporcionades al malalt 

(4). Per tant, és important la intervenció dels equips de salut i psicosocials en quant la 

detecció precoç i la intervenció primerenca dels cuidadors principals amb sobrecàrrega 

i claudicació emocional, que impedeixen un desenvolupament de les seves capacitats 

normals. Per aquest fet, s'ha de detectar i conèixer quins són els cuidadors principals 

que es troben en situació de risc, per dissenyar estratègies preventives als cuidadors 

que més ho necessiten. 

 

Una de les metodologies d'intervenció que treballen i donen resposta a les necessitats 

dels cuidadors principals i/o pacient, són els grups de suport, ja que ajuden a prevenir i 

disminuir la sobrecàrrega emocional, psicologia i física dels cuidadors principals. Els 

grups de suport ajuden a compartir experiències, pensaments i sobretot a prevenir 

l'aïllament que suposa cuidar a una persona amb una malaltia crònica (9). Per tant, és 

un medi per a recuperar la sensació de disminució de poder, d'autoestima i pèrdua del 

control que es pot experimentar durant el procés de cuidar, els vincles ajuden a 

enfrontar situacions vitals de dificultat i dolor (9). L'aïllament social i l'exclusió, en un 

estudi de Cruwys & Haslam l'any 2014 (9) en l'àmbit de la salut, estableix una gran 

relació entre morts prematures i augment de malalties cròniques en les persones que 

pateixen aïllament i exclusió social (9).  

 

En el treball social, la intervenció en grups és una de les metodologies més emprades 

per aprofundir en els col·lectius de persones amb les mateixes necessitats (10). Els 

antecedents històrics del treball social de grups els situen als EE. UU entre els anys 

1950 i el 1960, on es van començar a implementar els primers en grups en els àmbits 

de la salut mental i infantil (11). Des dels anys vuitanta, els grups de suport amb 

persones i familiars de malalties oncològiques, han evidenciat que tenen un gran 

potencial i benefici en la intervenció que ha donat resultats positius en l'adaptació 

psicosocial del procés de la malaltia (12). 

 

Aplicat en el camp de l'oncologia, els grups permeten treballar més en profunditat la 

malaltia, els compromisos i el procés que experimenta la persona diagnosticada de 

càncer (10). Per altra banda, afavoreix l'expressió de sentiments, pors, angoixes. És a 

dir, és un espai per compartir totes les situacions que van sorgint en el procés de la 

malaltia i sobretot és un medi per establir vincle i compartir amb persones que estan 
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vivint la mateixa situació. És un medi per poder desenvolupar habilitats i estratègies 

per fer front a la malaltia tant en l'àmbit individual com en l'àmbit familiar (10). Per 

alguns grups és necessari la presència d'un professional, en aquest cas el Treballador 

Social Sanitari, que estableix de canal, perquè el grup tingui un funcionament òptim 

des de l'inici fins al final del grup (10). El treballador social sanitari promou valors de 

respecte, acceptació i estableix una participació democràtica i fomenta responsabilitats 

i utilitza estratègies per empoderar als integrants del grup (12). Hi han diferents grups 

per treballar les necessitats que són: els grups de suport, grups socioeducatius, grups 

socioterapèutics i grups d'ajuda mútua (10). Cada un dels grups té un objectiu diferent 

a tractar, però tots tenen en comú que treballen una problemàtica i/o necessitat en 

grup (10). 

 

Estudis han demostrat que les intervencions com: assessorament, teràpies, grups 

d'autoajuda poden ser beneficioses per disminuir els símptomes d'angoixa 

experimentats per cuidadors principals (13). Segons un estudi cohort prospectiu amb 

161 cuidadors principals de malalts amb càncer avançat, especifica que en un total de 

30.4% de familiars van utilitzar serveis d'atenció al dol, entre ells grups d'autoajuda, 

durant els 13 mesos abans de la defunció. I un total de 14,9 % després de la pèrdua 

(13).  North et al. determina que les intervencions més utilitzades en cuidadors i 

pacients diagnosticats de càncer són: les tècniques psicoeducatives que se centren en 

la informació sobre els símptomes físics, tractaments i també sobre com atendre les 

necessitats emocionals i psicosocials dels pacients i a la família. També, s'utilitzen 

tècniques d'habilitats per treballar la comunicació i resolució de problemes (5). A la 

fundació espanyola contra el càncer, fan grups psicoeducatius setmanals amb 

familiars de pacients amb malaltia oncològica avançada, on es treballen les emocions, 

la comunicació i tots els dubtes que els hi sorgeixen als cuidadors sobre la cura del 

familiar (14).  

 

Altrament, en un estudi qualitatiu on es van entrevistar a onze cuidadors principals que 

van assistir a grups per cuidadors (4), van qualificar l'assistència a grups de suport 

com una experiència molt satisfactòria i eficaç. Un medi on és facilitar la identitat com 

a cuidador, és a dir, ajuda als cuidadors a validar la seva tasca i valorar-se com a tal 

(4). També, a aconseguir estratègies d'autocura i de planificació per agafar les rendes i 

no sobrecarregar-se, conèixer recursos d'atenció (4).  

Un testimoni del grup verbalitza: ''que el grup el va ajudar a externalitzar els seus 

problemes per examinar-los i analitzar-los de manera més objectiva (4) '' (p. 43) 
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Per tant, l'assistència als grups, són un recurs per reduir la sobrecàrrega emocional i 

psicològica, l'aïllament social, un medi per rebre informació sobre atencions i cercar 

solucions de manera conjunta. Les investigacions demostren que els familiars que han 

participat a grups hi ha hagut una millora gradual de l'ansietat, depressió i 

sobrecarrega (4). En conclusió, augmenta la qualitat de vida i la salut mental dels 

cuidadors principals i per tant qualitat de vida del pacient també millora.  

 

A Catalunya, l'Institut Català d'oncologia, concretament a la Unitat de Cures 

pal·liatives, familiars de pacients amb càncer avançat que han participat en grups feien 

demanda de continuar al grup després de la defunció del familiar. Això posa en 

rellevància que la participació de cuidadors principals té un gran benefici per aquests 

(12).  

 

El present projecte d'intervenció se situa en el marc d'un grup socioterapèutic. Segons 

Teresa Rosell (11), els grups socioterapèutics:  

 

'' Es fan servir en el treball social per tractar aquells aspectes que conflictuen i 

produeixen patiment a les persones o els impedeix desenvolupar capacitats personals 

per enfrontar-se amb si mateix o amb l'entorn (11, p.112)’’  

 

Els grups socioterapèutics integrats per persones que pateixen malalties greus o 

pèrdues, ha de ser un entorn que permet exterioritzar sentiments, emocions en un 

clima de respecte i comprensió (12). Els membres han de percebre que se’ls esta 

ajudant i al mateix temps ha de sentir que també ells estan també estan formant part 

del procés d’ajuda, es a dir, estan ajudant als demès en la comprensió de les ansietats 

i pors, i que són agents actius en la promoció actituds saludables (12).  

 

El suport als cuidadors principals ha de ser fonamental per evitar l'esgotament i la 

sobrecarrega, que pot tenir greus conseqüències tant per al pacient, per al cuidador i 

per la resta de la família. El bon estat de salut del cuidador és imprescindible per les 

cures que presta. Per tant, s'ha d'incidir en la creació de programes i projectes de 

prevenció de sobrecàrrega de cuidadors principals. A causa que avui en dia és cada 

vegada es major la incidència de diagnòstics de malalties oncològiques, malaltia molt 

complexa i incapacitant, que necessita un cuidador principal per proporcionar les 

atencions òptimes al pacient.  
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Aquest projecte té com objectiu desenvolupar un grup socioterapèutic per a familiars 

de pacients ingressats amb càncer avançat del servei d'oncologia de l'Hospital Clínic 

de Barcelona per a treballar les necessitats psicosocials dels cuidadors i ajudar durant 

el procés de la malaltia perquè tinguin més habilitats i estratègies de gestió i 

d'autocura.  

 

A continuació es presenten els objectius del projecte, la metodologia d'intervenció que 

es portarà a terme, el pla d'avaluació de la intervenció i finalment l'aplicabilitat de la 

intervenció i conclusions del projecte. 
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 2. OBJECTIUS  

 

Objectiu general:  

Disminuir l'esgotament físic, psicològic i emocional que pot derivar del cuidar d’una 

persona diagnosticada d'una malaltia oncològica en fase avançada, i potenciar les 

capacitats individuals dels cuidadors principals.  

Objectius específics:  

1. Fomentar estratègies, habilitats d’autogestió i autocura per fer front a les situacions 

que generen sobrecàrrega emocional, psicològica  i física.   

2. Identificar els factors de risc i els factors de protecció dels cuidadors principals.  

4. Oferir un espai de ventilació emocional i d’atenció psicosocial setmanal, on els 

cuidadors principals puguin compartir experiències, dificultats i conflictes i elaborar 

estratègies conjuntes.  

5. Promoure  estils de vida saludables als cuidadors principals.  

6. Informar i orientar sobre recursos, entitats i serveis d’atenció socials, laborals i 

jurídics.  
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3. METODOLOGIA  

 

El grup serà mixte, es començarà amb 12 participants, que és el número que es 

recomana perquè es pugui mantindré una atenció optima a tots els integrants del grup, 

i es pugui establir un clima de confiança i facilitador d'expressió natural, però es 

reservaran dues places per si un cop ha començat el grup, es detecta un altre 

cuidador que es pot beneficiar de participar, aquestes dues places només es 

reservaran les dues primeres sessions del grup, a causa que pot afectar a la dinàmica 

del grup. Tenint en compte que la treballadora social sanitària serà la conductora del 

grup, amb la col·laboració puntual d’altres professionals de l’equip multidisciplinari com 

la psicooncòloga.  

 

Per avaluar l'impacte i els resultats obtinguts del projecte del grup socioterapèutic 

s'emprarà una metodologia mixta, és a dir, qualitativa i quantitativa. Pel que fa a la 

quantitativa, es farà servir l'escala de Zarit (Veure annexe 1) que mesura el grau de 

sobrecàrrega que experimenten els cuidadors principals d'una persona amb 

dependència. Fa preguntes relacionades amb la salut física i psicològica, l'àmbit 

econòmic i laboral, i les relacions interpersonals del cuidador (15). Consta de 22 ítems 

que es puntuen en una escala de 0 a 4 (0 mai, 1 gairebé mai, 2 a vegades, 3 

bastantes vegades i 4 gairebé sempre). La puntuació màxima és de 88 punts, es 

considera ''no sobrecarrega'' una puntuació inferior a 46, i ''sobrecarrega intensa'' una 

puntuació de 56 (15).  Per altra banda,  l'escala de claudicació SAM (Veure annexe 2),  

per tal d'avaluar el grau de claudicació i sobrecàrrega del cuidador abans i després de 

la implementació del grup socioterapèutic. L’escala SAM és un escala més orientada a 

l'atenció pal·liativa, on es mesura la fatiga, la càrrega produïda per l'atenció i la reacció 

emocional del cuidador principals (16). L'escala compta de 12 preguntes, on es 

respon, sí o no, si equival a 1 punt i no equival a 0 punts. La resposta s'obté a través 

de la suma de les respostes, i es considera claudicació entre 0-4 punts no hi ha 

claudicació, risc de claudicació de 5-8 risc de claudicació i de 9-12 punts hi ha 

claudicació (16).  

 

L'escala que permetrà el cribratge per la participació del projecte serà l'escala de 

sobrecarrega del cuidador de Zarit, que és l'escala que s'utilitza per mesurar la 

sobrecàrrega del cuidador. La puntuació que permetrà la participació al grup serà el 

superior a 49-50 punts. Si hi ha molta demanda de participació al grup, sempre es 

donarà prioritat al cuidador que més elevada sigui la puntuació, però el barem inicial 
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seran més 49-50 punts. L'escala SAM de claudicació emocional també s'utilitzarà 

abans i després de la implementació del grup, com a complementaria, és a dir, es 

tindrà en compte però no serà decisiva per a participar al grup.  

 

També, la treballadora social sanitària, utilitzarà una llista d'assistència, amb els noms 

dels participants on hauran de signar cada sessió (Veure annexe 7), per tenir un 

control sobre l'assistència a les diverses sessions del grup i per poder avaluar-la. La 

TSS també, disposarà d’una fulla de participació (Veure annexe 5) per cada membres 

on quantificarà el numero d’intervencions, si s’han assolit els conceptes, i si s’ha tingut 

un actitud empàtica i assertiva durant les sessions. 

 

Respecte a la tècnica qualitativa, la Treballadora Social Sanitària farà també una 

primera entrevista inicial individual (Veure annexe 3) amb unes preguntes relacionades 

amb les cures, dinàmiques diàries i la vivència subjectiva del cuidador que ens ajudarà 

a conèixer quin és l'estat emocional i físic del cuidador principal per poder partir d'una 

base i treballar les necessitats més emergents que es detectin a la primera entrevista. 

Que servirà per informar sobre la implementació del projecte i valorar la participació i 

l'opinió i les ganes de participar de la persona. Altrament, l’observació del 

professionals també serà una tècnica qualitativa que servirà per avaluar els 

comportaments, impressions, emocions, opinions, cohesió grupal, capacitat de 

desenvolupament de les tècniques i aprenentatge dels diferents temes tractats a les 

diferents sessions.  

 

Al finalitzar el grup, la TSS, utilitzarà i facilitarà un qüestionari de satisfacció individual 

(Veure annexe 4) a cada participant. Al qüestionari consta el nom i data de realització, 

preguntes relacionades la satisfacció del grup, si li ha semblat útil la participació al 

grup, si recomanaria la participació al grup alguna persona amb les mateixes 

necessitats, quina part del grup o sessió li ha aportat més en l'àmbit personal, i també, 

preguntes relacionades amb l'aforament del grup, l'espai i el material utilitzat a les 

sessions per tal detectar el grau d'assimilació individual, és a dir, si la sobrecarrega i/o 

claudicació ha disminuït, i si pot a ver risc de dol patològic en un futur. 

3.1 DESTINATARIS  
 

Els beneficiaris directes del grup socioterapèutic serien els cuidadors principals de 

pacients ingressats al servei d'oncologia de l'hospital clínic, a la sala G06.5, amb 

diagnòstic de malaltia oncològica avançada. S'ha utilitzat aquest criteri de malaltia 

oncològica avançada, perquè són els cuidadors que porten un llarg procés d'atencions, 
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i són els subjectes que més nivells de sobrecàrrega emocional i claudicació familiar 

poden presentar.  

 

Els beneficiaris indirectes serien els pròxims cuidadors principals de pacients que 

ingressin amb diagnòstic de malaltia oncològica avançada al servei d'oncologia de 

l'hospital. També, els beneficiaris seran l'equip multidisciplinari d'oncologia perquè serà 

més fàcil tractar i informar sobre el diagnòstic i pronòstic i de les atencions mèdiques i 

d'infermeria a l'alta amb familiars que tenen habilitats i estratègies per fer front a les 

situacions que genera la malaltia. Com també per a l'hospital, ja que fomentarà la 

creació de grups socioterapèutics a altres sales d'hospitalització amb cuidadors 

principals d'altres patologies que també generant sobrecarrega al cuidador principal 

3.2 CIRCUIT DE RECAPTACIÓ D’INTEGRANTS  
 

Respecte a la recaptació dels membres, serà l'equip d'infermeria i l'equip mèdic que 

ajudin a la detecció dels cuidadors principals que presenten indicadors de 

sobrecàrrega com: tristesa, angoixa, esgotament físic, falta d’atenció i dificultat per 

comunicar-se, etc. La Treballadora Social Sanitària doncs en rebre la demanda per 

part de l'equip multidisciplinari es presentarà a la família, en aquest cas el cuidador 

principal i els farà una entrevista individual de valoració i facilitarà el qüestionari de 

Zarit i l'escala SAM. Pel que fa a l'escala de Zarit haurà de superar el barem de 

puntuació superior a 49-50 punts. També, es tindrà compte els resultats de l'escala 

SAM per avaluar si hi ha risc de claudicació emocional però no serà decisiva respecte 

a la participació del grup. Si superen el barem de l'escala Zarit, la Treballadora social 

Sanitària informarà al cuidador sobre la implementació del grup socioterapèutic i sobre 

els objectius del projecte.  

3.3 ESPAI 
 

L'espai on es desenvoluparà el grup socioterapèutic serà a sala polivalent que hi ha a 

amb llum natural, una àmplia taula rodona, una pissarra i un projector. És la sala on 

l'equip multidisciplinari té les sessions mèdiques setmanals. S'ha escollit la sala 

polivalent perquè és un espai càlid on els participants estaran còmodes, i és molt 

important que tingui llum natural perquè afavorirà que els participants del grup no 

s'angoixin a causa que les sessions seran d'una hora i mitja 
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3.4 RECURSOS MATERIALS  
 

Com a recursos materials es necessitarà un projector per posar mitjans audiovisuals  

en les sessions que ho requereixin. Un ordinador per si s’ha de cercar alguna 

informació per internet i per posar els vídeos Una impressora  4 cartutxos de tinta 

d’impressora. Es necessitarà 3 o 4 pacs de folis blancs de 100 fulles, bolígrafs, 

llapissos de colors, pintures i pinzells. Una pissarra de plàstic i retoladors per pintar a 

la pissarra. També, ampolles de 100 cl d’aigua i gots d’aigua per donar als 

participants.  

3.5 RECURSOS HUMANS  
 

Els recursos humans amb els quals es comptarà per realitzar el grup socioterapèutic 

és la treballadora social sanitària del servei d'oncologia que serà la principal 

conductora del grup, i per tant, les hores que la treballadora social sanitària estigui 

ocupada amb el grup com també amb les entrevistes inicials de valoració amb els 

possibles participants i l'avaluació del grup s'haurà de contractar a una suplent de 

treball social per cobrir el servei d'oncologia, ja que hi haurà demanda d'atenció 

psicosocial com diàriament.  

 

De totes maneres, si la TSS necessita un suport de manera puntual al grup, la suplent 

li donarà reforç. Altrament, la psicooncòloga col·laborarà de manera puntual en 

algunes sessions de les sessions del grup socioterapèutic. I també, hi col·laborarà un 

voluntari. 

3.6 RECURSOS ECONÒMICS  
 

Pressupost econòmic:  
 

El projecte s'implementarà a l'hospital, el personal sanitari com: la treballadora social 

sanitària, la psicooncòloga formen part de la plantilla, i el voluntari col·laborarà i no 

suposarà cap cost, per tant, no s'hauran de contractar de nou per implementació del 

grup socioterapèutic. Tan sols, s'haurà de contractar personal suplent de treball social 

per cobrir les hores i donar servei amb normalitat amb servei d'oncologia. Tampoc 

s'haurà de llogar l'espai on es desenvoluparà el grup perquè és infraestructura 

hospitalària, només s'haurà de parlar amb l'equip mèdic per informar que es 

necessitaran 3 hores setmanal la sala. Al pressupost, estarà el personal suplent i el 

material necessari per a la implementació.  
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Si més no, s'ha de tenir en compte que possiblement les suplències de treball social 

s'hagin d'ampliar per si la TSS necessita suport per al grup, per tant, el contracte de la 

TSS seria amb ampliació horària. 

 

                  Taula 1.  Pressupost econòmic del projecte 

 

 

 Font: elaboració pròpia del pressupost del projecte  

 

3.7 CRONOGRAMA   
 

La duració del grup serà d'un mes i quinze dies, és a dir, de l'1 de setembre al 15 

d'octubre del 2020. La primera setmana, de l'1 a l'11 de Setembre, seran els dies es 

començaria a recaptar possibles participants, i la treballadora social sanitària hauria de 

fer entrevistes de valoració social per informar sobre el projecte als participants. D'altra 

banda del dia 14 de setembre al 15 d'octubre del 2020 s'implementarien les sessions 

grupals. Del 16 d'octubre al 22 d'octubre la treballadora social portarà a terme 

l'avaluació del grup socioterapèutic i posteriorment farà un contacte als participants 

que hagi detectat que no ha assolit els objectius del grup.  

 

El grup socioterapèutic serà els dilluns i dijous de 10.30 a 12.00 h. S'ha escollit 

aquesta franja horària perquè els pacients ja han esmorzat i és quan el personal 

d'infermeria i auxiliars d'infermeria estan fent les higienes als pacients, o bé, els porten 
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a fer alguna prova. Així és un espai on els cuidadors principals poden dedicar-se una 

hora i mitja sense cap mena de preocupació per al pacient.  

 

S'ha escollit que el grup tingui aquesta temporalitat perquè la mitjana d'ingressos dels 

pacients amb malaltia avançada és d'un mes i mig. De totes maneres, cal destacar, 

que els pacients que siguin donats d'alta, lo idoni seria que els cuidadors principals 

puguin continuar participant en el grup socioterapèutic. 
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Taula 2. Cronograma de la implementació del projecte  

 

 

Font: elaboració pròpia del cronograma del grup socioterapèutic  
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3.8 SESSIONS DEL GRUP 

 
 

 

Sessió 1. Introducció al grup sociotèrapeutic 

 

Descripció i objectius: 

 

Durant la primera sessió la Treballadora Social Sanitària farà una introducció i una 

explicació en què consistirà el grup socioterapèutic. És a dir, dels objectius que es 

volen aconseguir i de les normes que s'hauran de seguir com, l'assistència i 

participació, mesos de duració del grup i les sessions. També, la TSS informarà que 

si un membre del grup no se sent bé i no vol seguir participant per situacions X, podrà 

deixar el grup sense cap mena de problema, simplement notificant-ho, i s'oferirà un 

espai individual d’atenció. Per altra banda, també serà la primera pressa de contacte 

entre els participants del grup on s'hauran de presentar, també, serà un espai de lliure 

expressió on els participants manifestin que esperen del grup i les seves demandes, 

és a dir, que els hi agradaria poder treballar durant les altres sessions.  

 

 

Data: 14 setembre 2020                                                                       Duració: 1.30 h 

 

Activitat: 

 

1. Presentació de la Treballadora social sanitària, també informació de què 

puntualment en algunes sessions participaran altres professionals de l'equip 

multidisciplinari com el psicooncòleg. I també informarà grans trets el contingut de les 

sessions. 

 

2. La Treballadora social sanitària animarà a la presentació de cada un dels 

participants, que diguin el seu nom, la seva edat, i la seva experiència i/o rol com a 

cuidadors, així com el perquè els ha interessat participar en el grup.  

 

3. La TSS repartirà uns fulls en blanc i llapissos de colors a cada participant perquè 

escriguin amb el color que més se sentin identificats, que és el que li agradaria 

treballar o aconseguir i que es el esperen del grup socioterapèutic, ha de ser de forma 
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anònima. Un cop escrit, la TSS recollirà els papers i oferirà de forma voluntària, que 

un dels participants llegeixi els papers i animarà a crear debat i opinions sobre cada 

temàtica. Amb el debat, es pretén crear una primera presa de contacte entre els 

participants perquè comparteixin idees i se sentin identificats entre ells.  

 

4. Per tancar la sessió, els últims 20 minuts, la TSS informarà sobre la temàtica de la 

pròxima sessió i així convidarà als membres del grup a reflexionar sobre aquest tema. 

Finalment, informarà que un cop finalitzi la sessió setmanal disposarà d'un temps 

prudencial per si algun membre vol consultar amb ella algun tema de manera 

individual. 

 

 

Indicadors d’avaluació: 

 

- Percentatge d’assistència dels participants la segona tercera sessió 

- Numero de demandes dels participants  

- Numero de participació  

- Aprenentatge dels conceptes  

- Observació del professional 
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Sessió 2. Cuidant al cuidador: normes d’autocura 

 

Descripció i objectiu: 

 

Cuidar d'una persona amb una malaltia oncològica avançada requereix molt temps de 

dedicació diària, temps que els cuidadors resten de la seva autocura, és a dir, de 

nodrir la salut física i mental. És molt important, que els cuidadors dediquin un temps 

a cultivar la ment, el físic i les relacions interpersonals per poder gaudir d'un estat de 

benestar òptim, i així oferir una major atenció al seu esser estimat, i sobretot, per 

poder prestar una atenció que per el mateix cuidador sigui agradable, no com una 

experiència d'angoixa i estrès. 

 

És important que els cuidadors principals mantinguin uns hàbits saludables bàsics 

com: dormir les hores necessàries per poder tenir millor estat d'ànim, tenir una 

alimentació sana, realitzar exercici físic per alliberar l'estrès acumulat, realitzar 

activitats d'oci, fomentar les relacions interpersonals, establir una pauta d'horaris ben 

definida i saber establir límits, i si és possible repartir les atencions amb un altre 

membre de la família.  

 

Segons Maslow, a la seva piràmide de jerarquia de les necessitats de l'ésser humà, 

jerarquitza les necessitats en cinc categories, i argumenta que si les necessitats més 

bàsiques estan cobertes, els éssers humans gaudiran i desenvoluparan desitjos més 

elevats (17). La primera categoria són les necessitats fisiològiques, la segona és les 

de seguretat i protecció, la tercera són les socials, la quarta és l'estima i la cinquena 

és l'autorealització (17).  

 

En la segona sessió, l'objectiu és treballar la importància de l'autocura i el temps de 

dedicació pròpia per mantenir un bon estat de salut mental i físic. 

  

Data: 17 de setembre  2020                                                                  Duració: 1.30 h 

 

Activitat: 

 

1. La TSS donarà la benvinguda als membres del grup i informarà la temàtica a 

tractar. Primer, començarà posant una diapositiva de la piràmide de Maslow amb les 
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5 categories de les necessitats i les explicarà la importància de cada una. Així com, 

donarà pautes per tenir una bona alimentació, un bon descans, realitzar exercici físic, 

dedicar un temps a nodrir les relacions interpersonals i saber establir límits, saber 

planificar-se i no assumir tota la responsabilitat cura del malalt.  

 

2. Després donarà un full amb la piràmide de Maslow buida a cada membre i dos 

colors: vermell i blau i explicarà el significat dels color. El vermell servirà per escriure 

aquelles necessitats que no estan cobertes i el blau per aquelles necessitats que si 

tenen cobertes, i convidarà que els participants omplin la seva piràmide amb les 

necessitats que tenen cobertes i les que no. 

 

 3. Un cop tinguin tots els membres la piràmide completa, convidarà de forma 

voluntària, sempre sense obligar a ningú, a què s'exposin les necessitats que per ells 

no estan cobertes i les que sí que estan cobertes, i a explicar per què no estan 

cobertes. La durant tota la dinàmica TSS anirà donant pautes i recomanacions i 

animarà als participants a què donin la seva opinió subjectiva per així fomentar la 

cohesió grupal. I sobretot perquè entre els membres del grup és s'ofereixin suport 

mutu, empatitzin i expressin també quines pautes segueixen ells i les estratègies 

utilitzen per poder dedicar-se temps a ells mateixos.  

 

4. Als 10 minuts últims de la sessió la TSS informarà sobre la temàtica a tractar a la 

següent sessió.  

 

 

Indicadors d’avaluació: 

 

- Percentatge d’assistència dels participants 

- Numero de participació  

- Aprenentatge  i comprensió de les normes d’autocuidado   

- Observació dels professional 
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Sessió 3: Mindfulness 

 

Descripció i objectius: 

 

La sobrecarrega, genera reaccions emocionals com ansietat i estres de manera 

diària, per tant, tenir estratègies per saber gestionar-les emocions en el moment és 

fonamental. Una de les tècniques més eficaç en aquests casos, és el Mindfulness que 

significa atenció plena, s'utilitza per augmentar la consciència en el moment i 

respondre de millor manera als processos mentals que causen aquestes reaccions 

per ajudar a connectar amb un mateix (18), és a dir, tenir els cinc sentits en el 

moment present sense avaluar l'experiència interna ni externa (18). Quan el nivell 

d'atenció plena i consciència augmenta, la ment no divaga en preocupacions i pors, 

per tant, el Mindfulness és molt eficient per als moments de sobrecàrrega o bé en 

moments en què el cuidador té preocupacions, incerteses i por sobre que passarà a 

curt o llarg termini amb el seu ser estimat.  

 

En aquesta sessió col·laborarà la psicooncòloga i es treballarà la tècnica del 

Mindfulness. S'informarà sobre en què consisteix el mindfulness, quina aplicabilitat té 

així com les tècniques com la respiració, meditació i relaxació que els hi poden servir 

als cuidadors. L'objectiu d'aquesta sessió és aprendre diverses tècniques de relaxació 

per controlar l'ansietat, preocupacions i pors a més de facilitar l'afrontament eficaç de 

situacions complicades.  

 

Data: 21 de setembre del 2020                                                                Duració: 1.30h 

 

Activitat: 

 

1. La psicooncòloga es presentarà i junt amb la TSS posaran unes diapositives per 

contextualitzar que és la tècnica del Mindfulness, en què consisteix, quina aplicabilitat 

té i quines són les tècniques de relaxació i meditació més emprades. Després de les 

diapositives, la psicooncòloga animarà de forma voluntària als membres a què 

expliquin que han entès sobre el Mindfulness.  

 

2. La psicooncòloga explicarà i donarà pautes dels exercicis de respiració profunda, 

visualització i meditació.  
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3. A continuació posarà un vídeo amb meditació guiada ‘’ meditacion guiada profunda 

para calmar la mente i relajarte por completo’’ (19)  que els permetrà endinsar-se en 

el món de la meditació i respiració profunda per relaxar-se i sobretot desconnectar 

dels sentiments i pensaments que els preocupin, durant 30 minuts.  

 

4. Després de la meditació guiada la psicooncòloga repartirà uns pòsits a cada 

participant i demanarà que escriguin una sensació o una paraula que descrigui el que 

han sentit o experimentat durant aquests 30 minuts. La TSS recollirà cada pòsit i 

l'enganxarà a la pissarra per fer un mural.  

 

5. Per acabar la sessió la psicooncòloga facilitar un paper amb enllaços amb 

meditació guiada per poder-la practicar a casa seva/ de manera independent i també 

uns llibrets amb tècniques i tríptics amb associacions on poden assistir si els ha 

agradat. 

 

Indicadors d’avaluació: 

 

- Percentatge d’assistència dels participants  

- Numero de participació  

- Aprenentatge i comprensió de les tècniques de Mindfulness 

- Observació dels professionals  
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Sessió 4: Informació sobre recursos, serveis i entitats tercer sector 

                                         

Descripció i objectius: 

 

Moltes vegades els cuidadors no tenen on assistir a demanar ajuda i suport, perquè 

no tenen les eines o informació suficients, o fins al moment no s'han trobar en la 

situació d'haver de demanar-la. Per tant, conèixer la xarxa de recursos, serveis i 

entitat publiques que existeixen i als que poden assistir en el moment que ho 

necessitin serà un factor que facilitarà la qualitat de vida tant del cuidador com la del 

malalt. Els recursos, serveis, entitats del tercer sector presten ajudes al domicili, 

servei de teleassistència, servei de voluntariat, prestació de material ortopèdic, 

atenció psicològica, tallers sobre el maneig de la malaltia, d'alimentació durant el 

tractament, meditació i ioga, grups de suport amb familiars i pacients, assessorament 

legal i jurídic, i ajudes econòmiques per subministraments farmacèutics i de transport, 

etc.  

 

L'objectiu d'aquesta sessió és proporcionar informació sobre aquests serveis, 

recursos i/o entitats on poden acudir els cuidadors principals en el cas de necessitar-

ho. En aquesta sessió, també col·laborarà un voluntariat de la Fundació Espanyola 

Contra el Càncer per a informar sobre les funcions del voluntariat i l'acompanyament 

que realitzen tant amb el pacient com amb la família, tant al domicili com a les visites 

mèdiques, etc.  

 

Data: 24 de setembre del 2020                                                                Duració: 1,30 h                                                             

                                                    

Activitat: 

 

1. La TSS a l'inici dedicarà uns 10-15 minuts per si algun membre té algun dubte o hi 

ha alguna situació i/o reflexió que vol compartir amb els altres companys.  

 

2. A continuació repartirà uns díptics i/o tríptics del serveis socials, fundació 

espanyola contra el càncer, fundació oncolliga i informarà i assessorarà sobre els 

serveis que presenten. I també obrirà un debat per si algun dels participants disposa 

d'algun servei o ha assistit algun taller de les fundacions o serveis socials i convidarà 

que comparteixi la seva experiència.  
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3. Després del debat, presentarà a un voluntariat de la fundació espanyola contra el 

càncer perquè expliqui la seva experiència personal com a voluntari així com els 

serveis que ofereix el voluntariat de descàrrega familiar i acompanyament, i 

proporcionarà uns díptics d'informació per si en algun moment també els membres 

volen ser voluntaris o volen disposar d'un servei de voluntariat.  

 

4. Els últims 10-15 minuts explicarà el que es treballarà a la següent sessió. 

 

Indicadors d’avaluació: 

 

- Percentatge d’assistència dels participants 

- Numero de participació  

- Aprenentatge i comprensió sobre recursos, serveis i entitats 

- Observació del professional 
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Sessió 5: Ventilació emocional 

 

Descripció i objectius:  

 

És difícil enfrontar-se als problemes si no es parla d'ells, a vegades els cuidadors, no 

saben si parlar de la malaltia, els tractaments o el pronòstic amb els pacients, i si es 

parla quina és la millor manera de fer-ho per por a fer evitar fer mal o causar més 

patiment al malalt (20). El dèficit de comunicació fa que no es comparteixin les pors, 

les tristeses, la ràbia i preocupacions (20). En fases avançades de la malaltia 

oncològica, els cuidadors estan molt sotmesos a les cures i atencions que no tenen 

temps per desconnectar i expressar les emocions i sentiments que experimenten. I 

moltes vegades minimitzen els seus problemes per no preocupar a la família o per por 

a ser jutjats o sentir-se més vulnerables. No expressar les emocions i les angoixes pot 

causar problemes en la salut física i mental, com per exemple, dolors tensionals, 

cardiovasculars o musculars (21) I problemes de salut mental com l'ansietat i la 

depressió.  

 

La millor manera d'expressar els sentiments i emocions és en un entorn de confiança i 

comprensió, per tant, a la cinquena sessió del grup, els participats que ja hauran creat 

un vincle, per tant, serà més fàcil expressar les seves emocions, sentiments i 

angoixes. I sobretot, normalitzar aquestes reacciones amb l'experiència dels altres 

membres del grup.  L'objectiu d'aquesta sessió és oferir un espai de ventilació perquè 

els cuidadors expressin el que més els preocupa o situacions estressants i/o de 

tristesa i se sentin escoltats i també perquè se sentin compresos per altres persones 

que estan passant per la mateixa situació.  

 

La ventilació emocional és una tècnica de l'exteriorització d'emocions i sentiments 

reprimits (21). En aquesta sessió col·laborarà la psicooncòloga que donarà eines i 

tècniques per expressar emocions, i dinamitzarà la sessió, la treballadora social 

sanitària estarà present durant la sessió, i ajudarà puntualment, però exercirà un rol 

més d'observació.  

 

Data: 28 de setembre 2020                                                               Duració: 1.30 h  

                  

                                                              Activitat:  
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1. La TSS indicarà als participants que es posin en rotllana i posarà una bitlla al mig i 

explicarà la simbologia de la bitlla i en què consistirà la dinàmica de la sessió. 

  

2. Després, convidarà a un participant de forma voluntària que comenci, i que agafi la 

bitlla per expressar algun sentiment, emoció o alguna situació que els hagi desbordat 

o bé alguna situació en el que hagin sentit que ja no podien seguir i com van 

reaccionar, és a dir, quin comportament van tenir davant aquest sentiment, emoció o 

situació.  

 

3. Un cop un participant acabi d'expressar, la psicooncòloga convidarà a reflexionar 

si algun dels altres membres s'ha sentit de la mateixa manera o ha experimentat el 

mateix que ell en alguna ocasió i convidarà a expressar que van fer en aquell 

moment perquè la situació no els superes. I així entre els mateixos participants 

aniran esbrinant i compartint tècniques emprades els uns amb uns altres. I la 

psicooncòloga també farà un recolzament donant una sèrie de pautes per allò que 

experimenten els cuidadors.  

 

4. La TSS anirà apuntant a la pissarra totes aquells sentiments que més es repeteixin 

i al final de la sessió les anirà perquè els participants vegin que no només ells 

experimenten aquests sentiments.  

 

5. Durant els últims minuts de la sessió la TSS explicarà el tema a tractar en la 

següent sessió 

 

Indicadors d’avaluació:  

 

- Numero d’assistència  

- Numero de participació   

- Actitud assertiva i empàtica  

- Observació del professionals  
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Sessió 6: Resiliència 

 

Descripció i objectius:  

 

La resiliència és la capacitat d'una persona a enfrontar-se a i adaptar-se a situacions 

adverses que generen conflicte, dolor o trauma i sortir enfortit amb més recursos (22). 

La capacitat de resiliència no totalment intrínseca, sinó que es pot anar adquirint al 

llarg de la vida, (22), els factors protectors interns de resiliència són l'autoestima, 

l'optimisme, la intel·ligència emocional, l'autonomia, la confiança en un mateix (22).  

 

Les persones que s'encarreguen de la cura d'una persona amb una malaltia 

oncològica avançada s'enfronten a moltes situacions difícils de manera diària, dilemes 

ètics, inclús han de prendre decisions que poden afectar a la vida de l'ésser estimat. 

Aquestes situacions poden generar conflicte interns, i traumes de per vida, si no tenen 

les eines i habilitats suficients per enfrontar-se a elles. Per tant, un cuidador resilient 

serà un cuidador amb autoestima, optimista, i amb les habilitats i estratègies per 

enfrontar-se als reptes que la cura i les atencions generen, sense sentiments 

negatius. 

 

Data:  1 d’octubre del 2020                                                                  Duració: 1.30 h 

 

Activitat: 

 

1. Primer la TSS, com a l'inici de cada sessió, a l'inici dedicarà uns minuts per si algun 

membre té algun dubte o hi ha alguna situació que vol compartir amb els altres 

companys. 

 

2. La Treballadora social sanitària mitjançant unes diapositives explicarà el concepte 

de resiliència, en què consisteix i quins són els factors protectors interns que 

potencien i/o fomenten la capacitat de resiliència. I posarà uns exemples de persones 

que han superat situacions doloroses i/o traumàtiques a causa d'una malaltia o 

accident.  

 

3. A continuació posarà un vídeo d'una entrevista d'Albert Espinosa, persona amb alta 

capacitat de resiliència, que es diu ''Hay que ser valientes en la vida y en el amor'' 
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(23). I a través del vídeo a la TSS convidarà als participants a identificar les pèrdues i 

donar-li la volta com a beneficis.  

 

4. Durant els últims minuts de la sessió la TSS explicarà el tema a tractar en la 

següent sessió així podran reflexionant sobre el tema. 

 

                                                Indicadors d’avaluació:   

 

- Numero d’assistència  

- Numero de  participació  

- Comprensió i aprenentatge dels conceptes de la resiliència  

- Observació del professional  
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Sessió 7:  Assessorament i orientació sobre prestacions econòmiques 

 

Descripció i objectius:  

 

La malaltia genera canvis en l'activitat laboral i en conseqüència problemes 

econòmics tant al pacient com al cuidador principal. En la majoria dels casos els 

pacients a causa de la malaltia i els tractaments associats no poden seguir 

desenvolupant l'activitat laboral amb normalitat perquè presenten molta 

simptomatologia, o si estan en estadis molt avançats de la malaltia, han de deixar de 

tenir activitat laboral per la incapacitat física o cognitiva que la malaltia genera (10), i 

han de sol·licitar la incapacitat laboral temporal o permanent, i això genera una 

pèrdua d'ingressos econòmics gradual.  

 

Per altra banda, els cuidadors també han reduït o abandonar l'activitat laboral per 

iniciativa pròpia, a causa de les hores d'atenció que proporcionen i la càrrega 

emocional i física que genera no tenen forces per desenvolupar l'activitat laboral. Per 

tant, la disminució d'ingressos és un dels factors que afavoreixen sobrecarrega al 

cuidador, ja que causa que els cuidadors com els pacients es quedin sense recursos 

econòmics per poder cobrir les necessitats com, rebre suport en les cures i atencions 

al domicili, dificultats per assumir el cost dels medicaments, dificultat per reestructurar 

les barreres arquitectòniques del domicili, compra de material ortopèdic, dietes, etc 

(10).  

 

En moltes ocasions, els cuidadors com els pacients no tenen la suficient informació 

sobre els drets laborals i prestacions econòmiques com el grau de discapacitat, la llei 

de dependència, o inclús les incapacitats temporals o permanents. Per tant, l'objectiu 

d'aquesta sessió és informar, orientar i assessorar sobre els criteris, requisits i circuits 

per sol·licitar, i de quins són els recursos econòmics i serveis que es poden 

beneficiar. 

 

Data: 5 d’octubre del 2020                                                                  Duració: 1.30 h                                                   

 

Activitat: 

 

1. Primer la TSS, com a l'inici de cada sessió, a l'inici dedicarà uns minuts per si algun 
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membre té algun dubte o hi ha alguna situació que vol compartir amb els altres 

companys.  

 

2. A continuació la TSS farà una petita exposició amb diapositives explicant primer 

els drets laborals i els tipus d'incapacitats que hi han si el pacient està laboralment 

actiu i a causa del diagnòstic i la gravetat del mateix, ha de deixar de desenvolupar 

l'activitat laboral. També, informarà sobre els requisits per sol·licitar la incapacitat i on 

han d'acudir.  

 

3. Després a la mateixa presentació explicarà les prestacions econòmiques que 

poden gaudir els pacients amb un cert nivell de dependència sigui física o cognitiva. 

Informarà sobre la llei de dependència i el grau de discapacitat, renta mínima 

d'inserció i com sol·licitar-lo i la documentació que han d'adjuntar i on han d'acudir a 

presentar la documentació. Així com informarà sobre els passos que porta a terme 

l'administració per poder valorar la situació.  

 

4. La TSS lliurarà un model de sol·licitud de la llei de dependència / grau de 

discapacitat a tots els participants / renta mínima d'inserció.   

 

5. La TSS preguntarà si algun participant ha sol·licitat i gaudeix alguna d'aquestes 

prestacions o serveis i quina és la seva experiència personal. Així com, deixarà part 

de la sessió per dubtes que tinguin. 

 

Indicadors d’avaluació: 

 

- Numero d’assistència  

- Numero de participació 

- Comprensió sobre prestacions econòmiques  

- Observació del professional 
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Sessió 8.  Document de voluntats anticipades 

 

Descripció i objectius:  

 

El document de voluntats anticipades augmenta i garanteix l'autonomia del pacient en 

la presa de decisions en els moments on la capacitat cognitiva del pacient està 

greument compromesa. Les DVA faciliten la posició dels cuidadors perquè permet la 

clarificació de decisions molt difícils que no han de prendre ells sols, i també ajuda a 

evitar conflictes i confrontacions amb la resta de família en els moments de tensió 

emocional (24). Per altra banda, també augmenta la comunicació entre malalt – 

família i professionals sanitaris, amb l'objectiu de poder establir les directrius clares 

per a les situacions finals de vida, facilitant la presa de decisions i l'autonomia de la 

persona malalta fent palesa de les seves creences i valors.  

 

A través del document de voluntats anticipades el pacient pot expressar els valors i 

les opcions, els criteris, les situacions sanitàries en relació amb els tractaments o 

cures, les instruccions i límits sobre les atencions mèdiques en situacions com: la no 

reanimació, respiradors artificials, etc. I altres aspectes com: l'elecció del lloc on vol 

rebre l'atenció al final de vida, com també, designar un representat per quan es doni 

el moment en què pacient no tingui les capacitats per decidir vetlli perquè es respectin 

i es complexin les seves decisions. (24)  

 

El document de voluntats anticipades s'ha de tramitar amb un notari, o inclús també hi 

han hospitals que disposen d'un servei per poder realitzar la gestió. El document es 

pot modificar quan el pacient ho requereixi, i s'ha de presentar al centre d'atenció 

primària perquè constin a la història clínica compartida o al mateix ingrés hospitalari. 

Així l'equip mèdic del servei d'oncologia de l'hospital tinguin constància del document 

per prendre segons quines decisions mèdiques i respectar les dacions del pacient. 

 

Per tant, l’objectiu d’aquesta sessió es informar i assessorar sobre les voluntats 

anticipades, així com informar dels circuits a seguir per tramitar-la.  

 

Data: 8 d'octubre del 2020                                                                     Duració: 1.30 h    

 

Activitat 
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1. Primer la TSS, com a l'inici de cada sessió, a l'inici dedicarà uns minuts per si algun 

membre té algun dubte o hi ha alguna situació que vol compartir amb els altres 

companys.  

 

2. La TSS mitjançant unes diapositives explicarà que són les voluntats anticipades, la 

normativa vigent que avala les DVA, i on acudir en cas de voler sol·licitar-les.  

 

3. Lliurarà a tots els participants en paper el model orientatiu de document de 

voluntats anticipades de la Generalitat de Catalunya, on hi ha més informació 

detallada (25).  

 

4. Després obrirà un petit debat sobre la importància de reflexionar sobre les voluntats 

anticipades amb el seu familiar ingressat i animarà que donin la seva opinió personal, 

si creuen que pot ser positiu o negatiu. 

 

                                                Indicadors d’avaluació:   

 

- Numero d’assistència  

- Numero de participació 

- Comprensió de conceptes de la DVA 

- Observació del professional  
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Sessió 9: Musica i art 

 

Descripció i objectius: 

 

La música i l'art són tècniques molt eficaces que s'utilitzen per ajudar a treballar 

l'ansietat, la depressió i l'estrès, la frustració, impotència i l'aïllament, sentiments que 

sovint experimenten els cuidadors que porten un procés llarg d'atencions i cures (27). 

Els principals objectius de la musicoteràpia i l'artteràpia, són fomentar la receptivitat, 

la relaxació, el benestar físic i mental, l'autoconeixement i l'autoestima, la 

comunicació, desenvolupar habilitats auditives o motores, reviure estats afectius i/o 

experiències, millorar l'estat anímic i afavorir les relacions socials i creació de vincles 

emocionals. (26)  

 

L'aplicació d'ambdues tècniques no solament pot ser satisfactòria per als cuidadors, 

sinó també per als pacients, per tant, poder mostrar aquestes tècniques als cuidadors 

pot ser beneficiosa perquè els cuidadors puguin treballar amb els seus éssers 

estimats i així tenir una connexió i poder comunicar-se i expressar els seus 

sentiments de manera mútua. Segons Trauger i Haghighi (1999) a la seva 

investigació ressalten que la combinació de musicoteràpia i artteràpia van donar bons 

resultats per al control del dolor i treballar els traumes (27) 

 

L'objectiu de la sessió és oferir un espai on els cuidadors a través de la música i l'art 

que expressin sentiments i emocions.  

 

Data: 12 d’octubre del 2020                                                               Duració: 1.30h 

 

Activitat  

 

1. La treballadora social repartirà unes cartolines, aquarel·les i pinzells a cada 

participant i explicarà en què consistirà la sessió, que és la musicoteràpia i l'artteràpia, 

com les aplicacions.  

 

2. Després posarà tres cançons de música clàssica, unes lentes i unes tres altra més 

dinàmica. Explicarà la simbologia de les dues cançons, les lentes que seran: Frédéric 

Chopin - Prelude in E-Minor , Mozart Piano Concert No.23 movement 2 (Horowitz), 
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Chopin- nocturno en si bemol menor, que representarà com estímul dels moments 

més trists i que facilitarà l'expressió artística de l'ansietat, la tristesa, etc. I la cançons 

més dinàmiques, seran: Haydn - Serenade for Strings, Tchaikovsky – Waltz of the 

Flowers, Fréderic Chopin- Gran Valse Brillante, que representarà l'estímul dels bons 

moments que han viscut amb l'ésser estimat, o moments que han sigut gratificants 

durant la cura, o al llarg de la seva vida, i que servirà per recordar i exterioritzar 

aquells moments gratificants i servirà com un reforç positiu. 

 

2. Quan la TSS posi les cançons els participants hauran d'expressar amb les 

aquarel·les dibuixant el que senten en relació amb el anteriorment esmentat amb les 

cançons.  

 

3. Finalment, la TSS, un cop finalitzin les cançons i els participants hagin acabat de 

pintar, convidarà i obrirà debat amb els participants perquè expressin el que han sentit 

amb la música i quina és la simbologia dels dibuixos, és a dir, que representa el que 

han pintat i colors que han utilitzat. 

 

Indicadors d’avaluació: 

 

- Numero d’assistència  

- Numero de participació  

- Comprensió de conceptes de la musicoteràpia i artteràpia  

- Observació del professional  
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Sessió 10: Comiat i tancament del grup 

                                                            

                                                              Descripció 

L'última sessió del grup, es dedicarà part de la sessió a què els participants expressin 

i opinin el que els ha aportat el grup socioterapèutic en l'àmbit personal i grupal, i 

sobretot, reconèixer els canvis que els ha produït en la seva vida diària, si han aplicat 

el que s’ha anat treballat durant les sessions del grup i si tenen més eines i 

estratègies personals per cuidar i no sobrecarregar-se. Així com recollir les 

mancances del grup socioterapèutic, la TSS animarà que els participants es posin en 

cercle per tenir més contacte, així doncs recollirà totes les opinions per si tenir-ho en 

compte si un futur es torna a implementar el grup.  Per fer-ho més dinàmic la TSS 

escriurà a la pissarra una columna amb pros i l'altra columna amb contres, i convidarà 

de forma voluntària als membres que donin la seva opinió.   

 

Per tal d'avaluar els canvis a escala individual, la TSS facilitarà i informarà sobre la 

necessitat que emplenin de nou l'escala Zarit i SAM per poder mesurar si el grau de 

sobrecàrrega i claudicació ha disminuït, és a dir, si el grup socioterapèutic ha tingut un 

bon impacte amb aquest col·lectiu. Els membres en els quals la puntuació de l'escala 

Zarit que no haguí disminuït més de 8-9 punts de l'escala i l'escala SAM tingui una 

puntuació alta, als dies de finalitzar la TSS els contactarà telefònicament per si volen 

tenir espai individual i així si la persona requereix més atenció psicosocial es derivarà 

i proporcionar una continuïtat assistencial a altres recursos assistencials o psicològics 

més específics.  

 

Finalment, la TSS  oferirà la possibilitat d'emplenar un qüestionari de satisfacció, de 

manera voluntària. Al final del grup, la TSS recollirà els qüestionaris i les escales, i 

animarà als participants a facilitar-se en numero de contacte entre els participants i de 

la importància de seguir en contacte per acompanyar-se mútuament sobre el procés 

de cuidar. 

Data: 15 d'octubre del 2020                                                                Duració: 2 hores 

                                            Indicadors d’avaluació:  

- Numero d’assistència  

- Col·laboració i participació  

- Observació del professional  
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4. PLA D’AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ  

 

Segons Aguilar i Ander Egg (1994):  
 

 “L'avaluació és una forma de recerca social aplicada, sistemàtica, planificada i 

dirigida; encaminada a identificar, obtenir i proporcionar de manera vàlida i fiable, 

dades i informació suficient i rellevant, en què donar suport a un judici sobre el mèrit i 

el valor dels diferents components d'un programa (tant en la fase de diagnòstic, 

programació o execució), o d'un conjunt d'activitats específiques que es realitzen, han 

realitzat o realitzaran, amb el propòsit de produir efectes i resultats concrets; 

comprovant l'extensió i el grau en què aquests assoliments s'han donat de manera tal, 

que serveixi de base o guia per a una presa de decisions racional i intel·ligent entre 

cursos d'acció, o per a solucionar problemes i promoure el coneixement i la 

comprensió dels factors associats a l'èxit o al fracàs dels seus resultats (28) ".  (p. 365)  

 

En aquest projecte no es presentaran resultats perquè no s'ha pogut implementar a 

l'hospital per problemes assistencials. A continuació, s'exposa l'avaluació de procés, 

resultat i impacte, i els indicadors pertinents per a casa fase. 

 

4.1 AVALUCIÓ DE PROCES  
 

L'avaluació de procés està relacionada amb els processos interns del projecte, és a 

dir, si les sessions del projecte s'han ajustat als horaris i al calendari previst, si 

l'assistència ha estat optima, així com, la satisfacció dels participants amb relació a les 

activitats, com l'anàlisi dels participants, i les situacions, conflictes i comportaments 

que ha format el grup.   

 

El percentatge d'assistència s'ha avaluarà a través d'una fulla d'assistència (Veure 

annexe 7) , per mesurar el % de participants que han assistit a les 10 sessions, ja que 

els resultats obtinguts variaran molt si els membres del grup han assistit a totes les 

sessions o a la meitat. Es tracta que perquè els objectiu general i específics s'hagin 

assolit, el 80% - 90% de participants hagin assistit a 9-10 sessions. 

 

També, es mesurarà el percentatge de sessions que s'han portat a terme en els temps 

previstos, es a dir, si les sessions han estat d'una hora i mitja o bé s'han allargat per la 

intensitat dels temes a tractar. Tanmateix, s'avaluarà el grau d'assoliment del calendari 
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previst, és a dir, si alguna de les sessions s'ha allargat en dues sessions, i per tant, hi 

ha hagut més sessions al grup. Això servirà, per ajustar el grup a les necessitats dels 

participants, i per tant, redissenyar les sessions per treballar les sessions que 

requereixin més temps i més cura. 

 

Altrament, com a avaluació de procés, s'ha avaluarà si els recursos materials i humans 

emprats a cada sessió s'han ajustat a les necessitats dels participants, si els 

participants han respost bé i s'han adaptat al contingut de les sessions, és a dir, el 

grau de satisfacció respecte a les sessions, recursos humans i materials emprats.  

 

Per altra banda, es mesurarà el tant percentatge d'homes i percentatge de dones del 

grup, i el grau de parentesc amb el malalt, així com si es troben actius laboralment o 

no, per tal, d'avaluar si la figura del cuidador no professional l'assumeix més una dona 

que un home, i si són familiars de primer grau o segon de consanguinitat, basant-nos 

en la bibliografia consultada, que refereix que la figura del cuidador no professional és 

assumida en la majoria dels casos per les dones, que solen ser  esposes dels malalts, 

filles, etc.  

 

Si més no, una dada important a avaluar és el percentatge de cuidadors que es troben 

laboralment actius, i el percentatge de cuidadors que estan a l'atur, i que perceben 

alguna prestació, baixa laboral o reducció de jornada. Aquest factor pot contribuir que 

a la sobrecàrrega del cuidador sigui més elevada, ja que si estan a l'atur, assumiran 

ells la cura amb més intensitat. El mètode d'avaluació en aquest cas on quedarà 

registrada aquesta informació serà a l'entrevista individual pre implementació del grup 

socioterapèutic (Veure annexe 3).  

 

Finalment, també, es mesurarà si al grup s'han produït algun incident o si hi ha hagut 

algun conflicte amb els membres del grup, per tal, de tenir un registre detallat sobre els 

comportaments del grup. O al grup hi ha hagut una bona cohesió entre els membres i 

no s'ha produït cap mena d'incidència, sinó al contrari. 
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4.2 AVALUACIÓ DE RESULTATS  
 

Per tal d'avaluar l'eficàcia del projecte i el grau d'assoliment de l'objectiu general del 

projecte, que és disminuir la sobrecàrrega emocional, psicològica i física dels 

cuidadors principal i potenciar les capacitats individuals, s'ha utilitzarà l'escala de 

sobrecàrrega del cuidador de Zarit i l'escala de sobrecàrrega SAM abans i després de 

la implementació del grup, adjuntes a l'annex 1 i 2. Es tracta de què en finalitzar el 

grup, el 70-80 % de participants tinguin una puntuació d'entre 46-48 i l'escala SAM 

tingui una puntuació de 0 a 4, perquè l'objectiu general s'hagi assolit de manera 

satisfactòria. Per tant, s'avaluarà el percentatge de participants que ha disminuït la 

sobrecàrrega física, emocional i psicològica, així com el percentatge de participants 

que no han disminuït la sobrecàrrega.  

 

També, per avaluar l'eficàcia del grup, s’ha utilitzat un qüestionari de satisfacció (Veure 

annexe 3) a cada un dels membres per conèixer el grau de satisfacció individual de 

cada participant i també per conèixer l'opinió envers el disseny del grup, és a dir, quina 

de les sessions li ha semblat més enriquidora personalment i ha que ha pogut aplicar, 

si el número de participants els hi ha semblat bé o consideren que amb menys 

participants hi hauria més intimitat i facilitaria més l'expressió dels participants, si el 

material i contingut utilitzat en cada sessió ha estat adient i concret i s'ha comprès, i 

també l'espai on s'ha implementat el grup. Per tant, es mesurarà el percentatge de 

satisfacció individual i el percentatge participants que no han quedat satisfets, per tal 

de tenir-ho registrat i tenir-ho en compte a l'hora d'implementar futurs grups 

socioterapèutics. 

 

Pel que fa a l'avaluació de les activitats, i per tant, dels objectius específics, cada 

sessió s'avaluarà amb la participació dels membres a través d'una fulla individual per 

cada participant on la TSS omplirà cada sessió del grup (Veure annexe 5) i es farà un 

registre quins són els participants que han tingut una actitud proactiva, empàtica, 

assertiva i han assolit els conceptes de les sessions i quins participants no han 

participat durant les sessions, per conèixer el percentatge de participació dels 

membres en les diferents sessions i avaluar el grau d'assoliment dels conceptes 

treballats durant les sessions, així com la capacitat d'empatia i assertivitat amb els 

altres participants. Altrament, els conceptes i tècniques que s'han treballat a les 

sessions com per exemple el Mindfulness, resiliència, ventilació emocional, música i 

art no es poden mesurar a curt termini, sinó a llarg termini, per tant, no es podrien 

avaluar, sinó que serien una summa de la disminució de la sobrecàrrega i l'adquisició 
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d'habilitats i estratègies. També, l'observació del professional serà una tècnica 

complementaria, per saber si s'han assolit o no els objectius específics. 

 

4.3 AVALUACIÓ D’IMPACTE   
 

Després d'implementar el projecte, es portarà a terme una avaluació a les dues o tres 

setmanes post implementació del grup, per tal de veure si realment els cuidadors 

principals, han adquirit les estratègies, habilitats i tècniques treballades al grup socio 

terapèutic i les han aplicat a la vida diària amb satisfacció, o segueixen amb la mateixa 

dinàmica que abans del grup, per tal de mesurar l'impacte del grup socioterapèutic. 

 

Aquesta avaluació d'impacte no es portarà a terme amb el participant, sinó amb algun 

membre de la xarxa familiar o bé amb el mateix pacient, perquè pugui tenir una visió 

més objectiva que el participant i ens pugui informar detalladament sobre l'estat 

emocional, psicològic i físic del participant, i si s’han produït canvis en els 

comportaments i actituds.  Per conèixer aquesta informació, la treballadora social 

sanitària, farà una trucada telefònica on faran una entrevista, adjuntada a l'annex, 

preguntes relacionades amb el participant (Veure a l'annex 6).   

 

Per tant, el treballador social sanitari, previ al contacte amb la xarxa de suport del 

participant, revisarà la història clínica del pacient, per si s'ha produït algun canvi en la 

salut del pacient, és a dir, si el pacient ha empitjorat el seu estat de salut o si ha estat 

èxitus o esperar un temps prudencial per fer una trucada de condol i oferir suport. Si 

tot està dintre dels barems de la normalitat, la treballadora social sanitària farà el 

contacte amb la família o pacient per mesurar l'impacte.  

 

Finalment, amb l'avaluació d'impacte, es mesurarà, si realment els objectius general 

tan específics, s'han assolit a mitjà i llarg termini. I poder registrat el percentatge 

d'impacte produït en les necessitats de la població diana, com el percentatge de 

participants que segueixen en el que el grup no els hi ha causat impacte. 
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5. APLICABILITAT DE LA INTERVENCIÓ  

 

La implementació dels grups afavoreix als cuidadors principals l'oportunitat 

d'expressar-se, d'escoltar i ser escoltat, com també ajuda a disminuir el sentiment de 

soledat, i facilita l'apropament amb empatia a les emocions dels altres participants. El 

grup un espai per a compartir i establir relacions amb altres persones que es troben en 

la mateixa situació i que presenten les mateixes o similars necessitats, per tant, ajuda 

a normalitzar les situacions, i a poder compartir i aportar les seves experiències i/o 

vivències i donar-se suport entre ells, dins i fora del grup. S'ha demostrat que participar 

en un grup augmenta l'autoestima, el propòsit i el control (11), i sobretot pot evita 

possibles problemes de salut mental, i millora la salut física, psicològica i emocional, a 

causa que el cuidador se sent proactiu per poder contribuir amb les seves aportacions 

a ajudar a altres persones amb la mateixa situació. Si la salut física i psicològica del 

cuidador és òptima, aquest li podrà oferir millors atencions al malalt, per tant, si el 

pacient veu al seu familiar bé, es contribueix al benestar del pacient també. El grup 

socioterapèutic pot ser una manera en la qual cuidador principal, se senti més còmode 

durant l'ingrés, és a dir, que no sigui una experiència negativa, i que se senti acollit 

tant per l'equip multidisciplinari, com per la resta de cuidadors que tenen els seus 

familiars ingressats, és a dir, que visitar al malalt a l'hospital no es percebi com una 

experiència negativa, sinó positiva per al cuidador principal. 

 

És important, tenir consciència sobre el paper del cuidador principal i cuidar la qualitat 

de vida del cuidador, perquè són la base del sistema sanitari, tenint en compte que els 

recursos assistencials i sanitaris cada vegada són més limitats o insuficients, a causa 

que l'esperança de vida ha augmentat i també cada vegada hi ha més diagnòstics 

oncològics, i per tant, hi ha molta gent amb dependència. Per tant, s'han d'establir 

intervencions preventives per evitar que els cuidadors no arribin a la sobrecàrrega 

emocional, física i psicològica, i així els cuidadors podran brindar una atenció i unes 

cures òptimes al malalt. 

 

Per altra banda, el grup socioterapèutic, pot ser una manera d'establir un vincle amb el 

pacient i familiar ingressat i realitzar un bon diagnòstic social sanitari, i un pla 

d'intervenció per treballar l'alta hospitalària del pacient i família ingressats. Altrament, 

el grup pot ser una manera útil per donar atenció i servei a moltes persones tenint en 

compte que els recursos són bastant limitats, a vegades amb la utilització de recursos 
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públics no s'arriba on ens agradaria arribar com a treballadors socials sanitaris, per 

tant, el grup és la manera i l'oportunitat de treballar les mancances d'aquest col·lectiu. 

La creació d’aquests grups socioterapeutics  o d’altres modalitats de grup que treballes 

necessitats en comú  ha de ser un model a seguir en tots els hospitals d’aguts i també 

centres sociosanitaris, on hi han pacients amb malalties avançades i cuidadors que 

porten un procés llarg d’atencions, i poder brindar un espai de ventilació als cuidadors  

es molt important i necessari.  

 

Que es porti a terme la iniciativa del grup socioterapèutic pot afavorir la creació d'altres 

grups a l'hospital on la figura del treballador social sanitari es visualitzi més, i trencar 

amb l'estereotip de què el treballador social només un sustentador de recursos socials, 

si no que el treballador social sanitari pot arribar més enllà de tramitar recursos. La 

creació del grup socioterapèutic al servei d'oncologia serà pioner, i afavorirà que es 

creïn grups per altres malalties que causen sobrecarrega al cuidador, com per 

exemple, malalties neurodegeneratives com la (ELA, Parkinson, fibromiàlgia, 

demències tipus Alzheimer) que els processos de la malaltia són molt lents i els 

cuidadors necessiten atenció i estratègies, habilitats per fer front diàriament. L'extensió 

a altres serveis d'hospitalització afavorirà i visualitzarà la importància de cuidar al 

cuidador. 

 

Com a propostes de futur i amb els resultats obtinguts del primer grup socioterapèutic, 

seria òptim que els grups s'implementessin de manera periòdica amb continuïtat, i que 

fossin més oberts, és a dir, que no hi hagués un cribratge per a participar en el grup, 

sinó que tots els familiars i/o cuidadors principals, inclús pacients, participessin. I una 

vegada vista la demanda, es fes una sessió informativa del grup, conjuntament amb la 

TSS i els professionals multidisciplinaris, informant sobre la temporalitat del grup i els 

objectius, així com detectar les necessitats i en funció de la demanda, redissenyar el 

grup socioterapèutic i/o dedicar alguna sessió més a les demandes dels familiars. 

 

Altrament, seria satisfactori poder fer difusió del grup socioterapèutic mitjançant tríptics 

i cartells informatius que es pengessin al servei d'oncologia, i que un cop el pacient 

ingresses als serveis poder lliurar-li al familiar per si l'interesses participar. També, es 

faria difusió als dispositius comunitaris d'atenció primària, com els serveis socials i 

ambulatori perquè estiguessin assabentats que es realitzen aquests grups 

socioterapèutics a l'hospital. Altrament, també seria interessant contractar a 

professionals socials com educadors socials especialitzats en l'àmbit oncològic per 

incorporar una figura més educativa i dinamitzar més les sessions, i incorporar altres 
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professionals com infermeria, oncòlegs i nutricionistes, que donessin pautes sobre 

alimentació, cures d'infermeria, així com informació sobre la malaltia. 

 

Finalment, seria útil la creació d’una aplicació per al mòbil, on recollís informació sobre 

els temes tractats al grup socioterapèutic,  perquè els membres del grup poguessin 

accedir a tota la informació, material didàctic utilitzat, recursos i serveis socials, 

jurídics, laborals i fundacions on poguessin consultar sempre que volguessin i no es 

perdés la informació.  
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6. CONCLUSIONS  

 

Els grups socioterapèutics per a treballar les necessitats psicosocials dels cuidadors 

principals que porten un llarg procés d'atencions, són beneficiosos, perquè ajuden a 

contribuir una millor salut mental i física tant del cuidador com del pacient oncològic. A 

mesura que la malaltia va progressant, el malalt requereix més implicació i dedicació 

per part del cuidador, i si no es posen mesures per treballar i evitar la sobrecàrrega 

que genera cuidar, aquest, pot comprendre les atencions del pacient, i per tant, pot 

posar el risc al malalt. Està demostrat que si el cuidador gaudeix d'una bona salut 

mental i física, es contribueix que el pacient gaudeixi de més benestar i qualitat de 

vida. 

 

La sobrecàrrega física, psicològica i emocional causa problemes d'ansietat, depressió i 

estrès, i pot ser un detonador de patologies més orgàniques, o bé pot agreujar les que 

tenen de base. Molts dels cuidadors viuen en silenci el procés de cuidar, i no demanen 

ajuda i suport, perquè no volen sentir-se més vulnerables encara, per tant, els grups 

socioterapèutics, són un medi per a detectar als cuidadors amb risc o sobrecàrrega i 

treballar les necessitats de manera integral i potenciar les seves capacitats 

intrínseques. S'han de promoure més grups de suport als hospitals d'aguts, a causa 

que el càncer és una malaltia molt incapacitant que genera dependència funcional i 

cognitiva 

 

La literatura ens indica que els grups socioterapèutics són un medi per a fomentar la 

cohesió social, expressió d'emocions i sentiments, i sobretot, per empatitzar amb els 

sentiments dels altres. És un espai per a sentir-se proactiu i ajudar a persones que es 

troben en la mateixa situació i procés d'atencions de la malaltia. Els cuidadors 

principals són essencials per al sistema sanitari, i per la societat, tenint en compte la 

manca de recursos assistencials i socials al sistema sanitari. Per tant, s'ha de posar 

especial atenció a aquest col·lectiu, perquè gaudeixin d'una bona qualitat de vida i no 

experimentin la cura amb ansietat i angoixa. 

 

El projecte que es presenta utilitza les  tècniques i estratègies emprades en els  grups 

socioterapèutics, com la ventilació emocional, resiliència, el mindfulness, l'artteràpia i 

musicoteràpia per ajudar a disminuir la sobrecàrrega, fomentant la ventilació 

emocional  i expressió de sentiments. La finalitat és aconseguir que els cuidadors 

tinguin una visió dels recursos, servei i entitats del tercer sector socials, com 
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informació jurídica i sociolaboral, articulant una xarxa de suport que els empoderi 

davant d'aquesta malaltia.  

 

Des del treball social sanitari treballem amb les formacions de xarxes de suport, 

incorporant a narrativa social als processos d’emmalaltir, per això és el professional 

idoni per porta a terme aquest projecte, incorporant una visió integral de la persona i la 

seva família, cuidant l'entorn i empoderant els seus membres.  

 

Els grups al servei d’oncologia o altres serveis d’hospitalització, fomentaran que hi 

hagi menys volum assistencial d’ingressos per claudicació i sobrecarrega familiar, 

facilitarà que els cuidadors estiguin més receptius a l’hora de rebre informació sobre 

diagnòstic i pronòstic mèdic,  o atencions a l’alta hospitalària. També, que percebin 

l’ingrés com una experiència positiva que els permetrà conèixer a altres persones que 

es troben en la mateixa situació, poder compartir i sentir-se comprès, i sobretot, tenir 

les eines, estratègies i habilitats per fer front a qualsevol situació diària que generi 

estres i angoixa. La creació d'aquests projectes i programes, pot afavorir que els 

cuidadors principals estiguin més forts psicològicament per afrontar situacions a llarg 

termini com la mort del seu ser estimat, i no experimentin un dol patològic.  
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(20)  Asociación Española Contra el Cáncer  (internet). Cuidarte para cuidar, guía para 

cuidadores enfermos de cáncer. 2015. 5-21 (consultat el 15 d’abril del 2020). 

Disponible:https://www.aecc.es/sites/default/files/ebooks/GuiaCuidarteParaCuidar_201

8_INTERACTIVO.pdf 

 

(21) Técnica de ventilación emocional (Internet). Ciara molina. 17 de abril del 2014. ( 

Consultat el 2/05/2020). Disponible: https://www.ciaramolina.com/tecnica-de-la-

ventilacion-emocional/ 

 

(22)  Gomez A, Fonseca M, Valladares AM, López LM. Factores modulares de 

resiliència y sobrecarga en cuidadores de pacientes oncologicos avanzados (Internet) . 

Revista Finlay. 2017 (Consultado el 3/05/2020). 7(1). Disponible: 

http://scielo.sld.cu/pdf/rf/v7n1/rf05107.pdf 

 

(23)  Espinosa, A. (3 de juny del 2018). Hay que ser valiente en la vida y en el amor ( 

video en línea). Disponible a:  https://www.youtube.com/watch?v=IoKHaljIXxc 

 

(24) Voluntats anticipades (internet). Fundació española contra el cáncer (Consultat el 

20/04/2020). Disponible a:  https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/derechos-

pacientes/voluntades-anticipadas  

 

(25) Model orientatiu de document de voluntats anticipades (Internet). Generalitat de 

Catalunya. Disponible a: 

https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow
https://www.youtube.com/watch?v=DUJYo8UdmYg
https://www.youtube.com/watch?v=IoKHaljIXxc
https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/derechos-pacientes/voluntades-anticipadas
https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/derechos-pacientes/voluntades-anticipadas


 51 

https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/SLT/Documents/Formularis_pdf

/7_10645.pdf 

 

(26) Fandiño, AL. Efecto de la musicoterapia en la reducción de la reducción de la 

sobrecarga física y emocional en un grupo de cuidadores en la cuidad de bogota d.c.  

Colombia: Universidad Nacional de Colombia; 2019 ( consultat el 05/05/2020)  

http://bdigital.unal.edu.co/71556/7/LizethFandiño.2019.pdf). 

 

(27) Perez M, Fernandez JF. Musicoterapia i arteterapia. Puntos de encuentro en el 

camino terapeutico.  Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la 

inclusión social(internet).2015 (consultat el 1/05/2020). 10, 165-174. Disponible: 

https://www.researchgate.net/publication/303499808_Musicoterapia_y_Arteterapia_Pu

ntos_de_encuentro_en_el_camino_terapeutico). 

(28) Matos, R. Enfoques de evaluación de programas sociales: Análisis comparativo 

(internet). Revista de ciencias sociales Venezuela.  2005 ( consultat 19/05/2020). 11 

(2), 360-377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/SLT/Documents/Formularis_pdf/7_10645.pdf
https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/SLT/Documents/Formularis_pdf/7_10645.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/71556/7/LizethFandiño.2019.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303499808_Musicoterapia_y_Arteterapia_Puntos_de_encuentro_en_el_camino_terapeutico
https://www.researchgate.net/publication/303499808_Musicoterapia_y_Arteterapia_Puntos_de_encuentro_en_el_camino_terapeutico


 52 

8. ANNEXES  

 
 
 

1. ESCALA DE SOBRECARREGA DEL CUIDADOR DE ZARIT 
 

 

Nombre Fecha  

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una lista de afirmaciones, en las cuales se 

refleja como se sienten , a veces las personas que cuidan a otra persona. Después de leer 

cada afirmación debe indicar con que frecuencia se siente usted, así, nunca, raramente, 

algunas veces, bastante a menudo y casi siempre. A la hora de responder piense de que no 

existen respuestas acertadas o equivocadas, sino tan solo su experiencia.  

0 = NUNCA. 1 = RARA VEZ. 2 = ALGUNAS VECES. 3 = BASTANTES VECES. 4 = CASI 

SIEMPRE  

1A. ¿ Cree que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita?  

2A. ¿Cree que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente tiempo para 

usted ?  

3A. ¿Se siente agobiado entre cuidar a su familiar y tratar de cumplir otras 

responsabilidades en su trabajo o su familia ?  

4B. ¿ Se siente avergonzado por la conducta de su familiar ?  

5B. ¿ Se siente enfadado cuando esta cerca de su familiar ?  

6B. ¿ Piensa de que su familiar afecta negativamente a su relación con otros miembros de 

su familia ?  

7A. ¿ Tiene miedo de lo que el futuro depare a su familiar ?  

8A. ¿ Cree de que su familiar depende de usted ?  

9B. ¿ Se siente tenso cuando esta cerca de su familiar ?  

10A. ¿ Cree de que su salud se ha deteriorado por cuidar a su familiar ?  

11A. ¿ Cree de que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a su familiar ?  

12A. ¿ Cree de que su vida social se ha resentido por cuidar a su familiar ?  

13A. ¿ Se siente incomodo por desatender a sus amistades debido a su familiar ?  

14A. ¿ Cree de que su familiar parece esperar que usted sea la persona que le cuide, como 

si usted fuera la única persona de quien depende ?  

15C. ¿ Cree de que no tiene suficiente dinero para cuidar a su familiar además de sus otros 

gastos ?  
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16C. ¿ Cree de que será incapaz de cuidarle/a por mucho más tiempo ?  

17B. ¿ Siente de que ha perdido el control de su vida desde la enfermedad de su familiar ?  

18B. ¿ Desearía dejar el cuidado de su familiar a otros?  

19B. ¿ Se siente indeciso sobre que hacer con su familiar ?  

20C. ¿ Cree que debería hacer más por su familiar ?  

21C. ¿ Cree que podría cuidar mejor de su familiar ?  

22A. Globalmente ¿ Qué grado de carga experimenta por el hecho de cuidar a su familiar ?  

Leyenda:   

22 -    22- 46: No hay sobrecarga.  

47 –   47 - 55 : Sobrecarga Leve. 

  56     56- 110: Sobrecarga Intensa.  
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2. ESCALA DE CLAUDICACIÓN FAMILIAR SAM    

 

V1  
¿El enfermo necesita recibir en su cuerpo, con material específico: lesiones de 

piel, sondas, drenajes, medicación enteral y/o parenteral?  
No= 0 
Si= 1   

V2  ¿Estos cuidados complejos son asumidos por usted?  No= 0 
Si= 1   

V3  ¿Tiene limitaciones físicas y/o psíquicas, que impiden cuidar al enfermo?  No= 0 
Si= 1   

 

 

¿Tiene otras dificultades parácticas y/o de organización que impiden cuidar al 

enfermo?  
No= 0 
Si= 1   

V5  ¿Vive el hecho de cuidar al enfermo como una obligación?  No= 0 
Si= 1   

V6  
¿Ha tenido pérdida de otros miembros que repercuten en su estado emocional y 

la aceptación de la situación actual?  
No= 0 
Si= 1   

V7  
¿Ha tenido pérdidas económicas, laborales y/o sociales que repercuten en su 

estado de ánimo y de adaptación a la nueva situación?  
No= 0 
Si= 1   

V8  
¿Tiene dificultades para cubrir la totalidad de las atenciones requeridas por el 

enfermo a causa de la distancia entre su domicilio y el de él?  
No= 0 
Si= 1   

V9  
¿Piensa que el domicilio tiene las condiciones y equipamientos adecuados para 

garantizar el tratamiento y el cuidado del enfermo?  
No= 0 
Si= 1   

V10  ¿Cree que la familia tiene la capacidad para hacer frente a la realidad actual?  No= 0 
Si= 1   

V11  ¿Cree que la familia valora el cuidado y atención que  No= 0  
 

 
usted ofrece al enfermo?  Si= 1  

 

V12  
¿Tiene miedo y/o temor por los acontecimientos previsibles en relación a la 

enfermedad?  

No= 0 

Si= 1   

TOTAL  
 

  

Puntuación:  

0‐4 no claudicación  

5‐8 riesgo claudicación  

9‐12 claudicación  
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3. MODEL D’ENTREVISTA INDIVIDUAL   
 

 

Dades del pacient: 

 

 Nom i cognom:                                                Edat:                            Sexe:  D / H 

 

 Diagnòstic mèdic:  

 

 NHC:  

 

                                     Dades del cuidador principal: 

 

Nom i cognom:                                     Edat:                                           Sexe:  D / H 

 

Genograma familiar 

 

 

 

 

 

 

 

1. Preguntes:  

 

( Presentació de la professional i explicació del motiu de l’atenció ) 

 

¿Conviu amb mateix nucli de convivència que el malalt? 

¿Si conviu al mateix domicili, des de quan?  

¿Des de quan portes cuidant-lo?  

¿Quantes hores diàries dediques a la seva atenció? ¿Estàs laboralment actiu?  

¿El domicili compta amb barreres arquitectòniques o esta adaptat a les necessitats 

del pacient?  

¿Reps ajuda per part d’algun membre de la  família?  ¿Si ha de fer alguna tasca i/o 

activitat a qui delegues les atencions? ¿ Sent que els seus familiars valoren la tasca 

que realitzes?  ¿Realitzes alguna activitat d’oci o surts amb amistats?  

¿Disposes de l’activació d’algun recurs, servei o prestació d’atenció a la dependència 
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i cronicitat que li ofereixi suport en les atencions?  ¿ Has acudit als serveis socials o 

atenció primària o alguna fundació a demanar suport?  

¿Has sentit alguna vegada sentiments d’impotència  o tristesa per no poder fer més 

per el teu esser estimat? ¿ En alguna ocasió has sentit que ja no podies continuant 

amb les seves atencions?  

¿Que es el que t’agradaria millorar respecte als teus sentiments i/o emocions?  

 

La professional desprès de l’entrevista facilitarà l’escala de Zarit i SAM  al cuidador i 

informarà sobre la implementació del grup.  
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4. MODEL QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ INDIVIDUAL  
 

 

 
Nom del participant:                                                         Data:  
 
 

 
 
¿ T’ha semblat útil la participació al grup sociotèrpeutic?  

 

1. SI                   2. NO                     Perquè? 

 

 ¿Recomanaries la participació al grup algun persona  que es troba en la mateixa 

situació que et trobes tu?  

SI                      NO                           Perquè?  

 

¿Quina es la part del grup o sessió que t’ha agradat més o que t’ha aportat més en 

l’àmbit personal?  ¿ Has pogut aplicar en la vida diària el que has après al grup?  

 

¿Quina sessió t’ha semblat menys útil o creu d’ajudat menys?  

 

¿Recomanaries algun canvi de les sessions o del disseny del grup?  

 

¿ Consideres que els horaris de les sessions, la duració de les sessions i la 

temporalitat del grup han estat optimes?  

 

SI                 NO          Perquè?  

 

¿Creus que 12 participants al grup són molts o pocs? 

 

¿Penses que el material utilitzat com diapositives, continguts han estat útils?  

 

¿T’has sentit còmode  o angoixat  a l’espai  on s’ha implementat el grup?  

 

SI              NO           Perquè?  
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5. MODEL D’ENTREVISTA POST-IMPLEMENTACIÓ DEL GRUP  
 
 

Nom del participant:  

 

Dades i parentesc de la persona amb la que es contacta:  

 

Data de la trucada:  

 

¿Sent que el seu familiar esta millor física, psicològica i emocionalment?  

¿Em pot explicar els canvis en la seva actitud o comportament que ha notat durant 

aquest temps? ¿Si no ha notat cap mena de progrés, em pot explicar el perquè?  

¿Li ha parlat sobre el grup socioterapèutic al qual ha participat?  

¿Li ha explicat o ha emprat alguna de les tècniques utilitzades com la relaxació, 

musicoteràpia amb vostè? ¿Dedica més temps a la seva salut física com l'activitat 

física, millor alimentació?  

¿Ha contactat amb algun recurs, servei o entitat del tercer sector com el voluntariat 

perquè li ofereixi suport al domicili?  

¿Sap si té relació amb altres membres del grup?  

 

Si contactem amb el pacient → ¿En relació amb vostè, està rebent millors atencions 

d'ençà que el seu familiar va assistir al grup, com ho ha notat? 
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6. LLISTAT DE PARTICIPACIÓ DE LES SESSIONS   
 
 

 
Noms i cognoms del participant:  
 
Data de realització: 
 

 
 
Activitat / sessió  

 
Ha tingut una 
actitud 
proactiva. Nº 
participacions   
  

 
S’han aplicat els 
conceptes treballats 
de manera 
satisfactòria  

  
Ha tingut una 
actitud empàtica i 
assertiva amb 
altres companys 

 

1.  Introducció al grup 

  
 

 
SI / NO  

 
 SI / NO  

 

2. Cuidant al cuidador  

 
 

  
 

 
 

 

3. Mindfulness 

 
 

 
 

 
 

 

4. Informació sobre 

recursos, serveis i entitats 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

5. Ventilació emocional 

   

 

6. Resiliència  

   

 

7. Assessorament i 

orientació sobre 

prestacions econòmiques  

   

 

8.  Document de voluntats 

anticipades 

   

 

9. Mùsica i art  

   

 

10. Comiat i tancament 

del grup  

   

 Observacions: 
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7. FULL D’ASSISTÈNCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM  I COGNOM 
DELS 

PARTICIPANTS 

ACTIVITATS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Nom 
 
 

         

2.Nom 
 
 

         

3.Nom 
 
 

         

4.Nom 
 
 

         

5.Nom 
 
 

         

6.Nom 
 
 

         

7.Nom 
 
 

         

8. Nom 
 
 

         

9. Nom           

10. Nom           

11. Nom 
 
 

         

12. Nom  
 
 

         


