
 

Horari DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

7h a 
10’00h 

Higienes personals i   
esmorzars  

Higienes personals i   
esmorzars  

Higienes personals i   
esmorzars  

Higienes personals i   
esmorzars  

Higienes personals i   
esmorzars  

Higienes personals i   
esmorzars  

Higienes personals i   
esmorzars  

10’15h a 
12’15h 

Fisioteràpia  Fisioteràpia  Fisioteràpia  Fisioteràpia  Fisioteràpia  Visites familiars Visites familiars 

11’30h 
 

Hidratació Hidratació Hidratació Hidratació Hidratació Hidratació Hidratació 

13h Dietes toves  Dietes toves  Dietes toves  Dietes toves  Dietes toves  Dietes toves  Dietes toves  

13’30h Dinars al menjador i                         
habitacions  

Dinars al menjador i                         
habitacions  

Dinars al menjador i                         
habitacions  

Dinars al menjador i                         
habitacions  

Dinars al menjador i                         
habitacions  

Dinars al menjador i                         
habitacions  

Dinars al menjador i                         
habitacions  

14h a  
15h 

Canvis de bolquers 
Enllitats / Canvis 
posturals / Higienes 
parcials   

Canvis de bolquers 
Enllitats / Canvis 
posturals / Higienes 
parcials   

Canvis de bolquers 
Enllitats / Canvis 
posturals / Higienes 
parcials   

Canvis de bolquers 
Enllitats / Canvis 
posturals / Higienes 
parcials   

Canvis de bolquers 
Enllitats / Canvis 
posturals / Higienes 
parcials   

Canvis de bolquers 
Enllitats / Canvis 
posturals / Higienes 
parcials   

Canvis de bolquers 
Enllitats / Canvis 
posturals / Higienes 
parcials   

15h a 16h Estimulació 
cognitiva 

Estimulació 
cognitiva 

Estimulació 
cognitiva 

Estimulació 
cognitiva 

Estimulació 
cognitiva 

  

16:15h  Berenar  Berenar  Berenar  Berenar  Berenar  Berenar  Berenar 

16h a 18h Teràpia ocupacional        
i animació       
sociocultural 

Estimulació 
cognitiva / psicòleg 

Teràpia ocupacional        
i treball        
sociocultural 

Teràpia ocupacional        
i estimulació 
cognitiva 

Animació       
sociocultural i 
estimulació cognitiva 

  

18h  Canvis de bolquers  Canvis de bolquers  Canvis de bolquers  Canvis de bolquers  Canvis de bolquers  Canvis de bolquers  Canvis de bolquers 

19h Dietes toves Dietes toves Dietes toves Dietes toves Dietes toves Dietes toves Dietes toves 

19’30h Sopars al menjador i                         
habitacions 

Sopars al menjador i                         
habitacions 

Sopars al menjador i                         
habitacions 

Sopars al menjador i                         
habitacions 

Sopars al menjador i                         
habitacions 

Sopars al menjador i                         
habitacions 

Sopars al menjador i                         
habitacions 

19’30h a 
22h 
 

Enllitar a pacients   
/ canvis posturals 

Enllitar a pacients / 
canvis posturals 

Enllitar a pacients / 
canvis posturals 

Enllitar a pacients / 
canvis posturals 

Enllitar a pacients / 
canvis posturals 

Enllitar a pacients / 
canvis posturals 

Enllitar a pacients / 
canvis posturals 

 

HORARI DE VISITES DELS FAMILIARS DE 10h A 19h.                                                                  

Agrairíem que es respectessin les hores d’activitats i menjars.      LA DIRECCIÓ  


