FESKITS_estimulació cognitiva
Què és FesKits_estimulació cognitiva?
Es tracta d’un mètode específic per realitzar tractaments d’estimulació cognitiva online, amb
el suport i acompanyament d’un tutor virtual.

L’entorn de navegació és molt senzill. Per treballar amb FesKits no son necessaris
coneixements previs en l’ús de l’ordinador.

Els tractaments FesKits són un complement molt potent durant el procés
de rehabilitació, i una eina de gran valor pel manteniment cognitiu.

Quines persones se’n poden beneficiar?
- Persones que presenten alteració cognitiva per diverses causes:
Dany cerebral: ictus, traumatismes craneoencefàlics
Alzheimer en estat lleu o moderat i altres demències
Malalties neurodegeneratives (Esclerosi Múltiple, Pàrkinson, Huntington...) i algunes malalties
neuromusculars
Discapacitat intel·lectual: Síndrome de Down…

- Persones grans, amb símptomes de deteriorament cognitiu associat a l’etapa
d’envelliment, que desitgin seguir un programa preventiu
- Població infantil amb dificultats d’aprenentatge
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Objectius i beneficis
-

Optimitzar el rendiment de les habilitats cognitives preservades

-

Estimular i activar les habilitats compromeses

-

Fomentar la capacitat de treball autònom i l’autoestima

-

Afavorir l’adquisició d’hàbits d’aprenentatge

-

Augmentar la motivació i implicació de la persona en el treball d’estimulació

Metodologia de treball
Els tractaments s’estructuren en mòduls de 30 sessions de treball. Al finalitzar un mòdul es
pot accedir a un altre.
La sessió té una durada de entre 30 i 50 minuts, segons el perfil de cada usuari.
En cada sessió FesKits es treballen els diferents dominis cognitius: atenció, memòria,
llenguatge, càlcul i funcions executives, aconseguint una estimulació cognitiva global.
El sistema va proposant tasques de complexitat creixent en la mesura en que la persona va
resolent adequadament els exercicis. La progressió és independent en cada domini. El
sistema s’adapta al perfil cognitiu de cada persona.
Un tutor virtual fa el seguiment i dona suport durant tot el procés i elabora un informe al final
de tractament.

Estructura d’un tractament
Un tractament és una selecció d’exercicis agrupats en àrees.
Un àrea és una agrupació d’exercicis ordenats per complexitat creixent, dirigits al treball
d’una mateixa funció o objectiu.
Les àrees de treball, així com el temps de sessió que es dedica a cada una, es determina
segons el perfil cognitiu del pacient i del tractament seleccionat.
ÀREA 1

ÀREA 2

ÀREA 3

ÀREA 4

ÀREA 5

ÀREA 6

ÀREA 7

Atenció
reacció

Atenció
percepció

Memòria
de treball

Memòria
visual/
auditiva

Executives

Llenguatge

Lúdica

En cada sessió es treballen totes les àrees cognitives
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Tractaments disponibles
FesKits disposa de varies series de tractaments específics per diferents tipus de perfils
cognitius, des de persones grans sanes que volen fer un treball estimulador de caràcter
preventiu, fins a persones que presenten alguna patologia amb alteració cognitiva associada
i requereixen un tractament terapèutic especialitzat, segons el diagnòstic que presenten i el
nivell d’alteració en cada un dels dominis.

Sèrie 00

Alteració cognitiva associada a l’etapa d’envelliment

Sèrie 01

Alteració cognitiva associada a lesió cerebral (ictus)

Sèrie 02

Alteració específica del llenguatge (afàsia)

Sèrie 03

Alteració cognitiva associada a patologia neurodegenerativa (eslerosis múltiple,
Parkinson, Húntington..) i a algunes malalties neuromusculares.

Sèrie 04

Dificultats d’aprenentatge en població infantil

Sèrie 05

Alteració cognitiva congènita

Cada sèrie conté tractaments de diferents nivells de dificultat: bàsic, entremig i avançat.
També es presenten tractaments amb diferents durades de sessió: 15, 30 i 50 minuts.

Més informació i exemples d’exercicis: www.feskits.com/demo
Telèfon de contacte: 935 134 975
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