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PROJECTE: INSTITUT VALL DEL LLÉMENA – RESIDÈNCIA LES OLIVERES 

 

MOMENTS COMPARTITS 

1.- Resum: 

El projecte pretén aprofitar les sinergies i aprenentatges que es poden generar al posar en contacte dos 

col·lectius tan allunyats i tan propers en alguns aspectes; els joves i la gent gran. Mitjançant trobades 

puntuals (trimestrals) portades a terme entre ambdós centres (institut i Residència) cerquem generar una 

relació empàtica entre l’alumnat i la gent gran, amb la finalitat de donar valor a la relació, la comunicació i el 

creixement personal.  

2.- Breu introducció: 

CONEIXENT LES OLIVERES... 

La residència geriàtrica Les Oliveres es troba situada a la zona de Mas Simon del poble de Sant Gregori, una 

zona tranquil·la que ofereix als nostres avis i àvies qualitat de vida i benestar des de 1985. Aquesta situació 

immillorable els hi permet tant gaudir dels diferents espais del poble com de l’ampli ventall de serveis que 

ofereix el centre. A través de les activitats de la vida diària el nostre equip multidisciplinar ofereix una 

assistència integral i personalitzada destinada a satisfer les diverses necessitats dels residents. L’equip està 

format per gerocultores, infermeres, metge, psicòloga, educadora social, treballadores socials i fisioterapeuta 

coordinats a través de la direcció tècnica del centre.  

La residència compta amb un programa setmanal d’activitats organitzat en diferents grups segons les 

capacitats i necessitats dels residents. Així, a través de les diferents àrees professionals els nostres avis i àvies 

realitzen tallers d’estimulació cognitiva, jocs de taula, bingo, cinema, sortides a l’exterior, rehabilitació 

individual i gimnàs, entre d’altres. 
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3.- Característiques dels residents participants en el projecte: 

Inicialment participaran en el projecte aquells residents amb les necessàries capacitats cognitives 

per desenvolupar les diferents activitats proposades. En un altre apartat, inclourem altres residents 

amb limitacions en la participació tant cognitiva com funcional, però que considerem que poden 

gaudir d’aquest aprenentatge. 

4.- Objectius i activitats referents a l’aprenentatge. 

Durant el curs escolar 2015/16 establim els següent objectius: 

1. Acostament intergeneracional. 

2. Aprenentatge recíproc. 

3. Coneixença de l’entorn. 

4. Facilitar la relació amb altres persones externes al centre. 

5. Establir un vincle afectiu amb una possible relació més enllà del projecte. 

5.- Calendari i descripció de les activitats proposades per la residència Les Oliveres: 

DATA ACTIVITAT 

Setembre Presentació del projecte. Cadascú en el seu centre 

els educadors i professorat presentarà el projecte a 

residents i alumnes 

21 de Setembre. Dia internacional de l’Alzheimer. 

Sessió informativa dedicada a aquest trastorn + 

dinàmica. 

Novembre (a escollir data) Taller a la residència: 
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“Què t’agrada, que jo et cuino” 

Març ( a escollir data) Jocs tradicionals de sempre desenvolupats pels 

residents amb la participació dels joves. 

Juny ( a escollir data) Exposició: 

-Recull fotogràfic i vídeo de les activitats realitzades 

durant el curs. 

Esmorzar cloenda. 

 

 

5.1 - 18 de Juny: Presentació projecte “Moments compartits entre tu i jo”, assignació grups 

de treball i esmorzar. 

L’objectiu inicial de la trobada és poder exposar als alumnes i residents conjuntament en què 

consisteix el projecte dut a terme durant el curs escolar 2015/16 i quines activitats es 

realitzaran. 

-Presentació dels joves participants del centre. 

-Presentació dels usuaris residents del centre. 

-Propiciar un treball cooperatiu i considerem que serà més resolutiu assignar a cada 

resident, un jove i així generar un vincle i equip de treball pels diferents tallers proposats. 

-Esmorzar. 

Afegir que dintre del col·lectiu de residents estimem la participació de 20 usuaris. Caldria 

que concretéssiu quants alumnes participaran en aquest projecte. 

5.2 - 21 Setembre. Dia internacional de l’Alzheimer.  
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1- Mancaria concretar si existeix la possibilitat de participar els vostres alumnes, donat que 

considerem que aquesta patologia en augment, és freqüent d’observar tant dins la 

família com en persones properes. 

2- L’objectiu és apropar i sensibilitzar als alumnes del trastorn a través d’una exposició-

xerrada i una dinàmica de grup. 

5.3 - Novembre ( a concretar data entre els dos centres). 

Taller: “Què t’agrada, que jo et cuino” 

L ‘iniciativa consisteix en què cada jove proposi un plat del seu gust a la seva parella de 

treball i que aquesta li proporcioni la recepta per fer-la. 

L’alumne hauria de prendre nota i elaborar per escrit la recepta. 

La intenció és poder editar un receptari de manera conjunta amb l’objectiu de poder 

vendre’l per Sant Jordi, en una paradeta conjunta al centre del poble.  

I buscar una nova data (per exemple el març, setmana santa), per conjuntament elaborar 

una de les receptes a la residència i menjar-la conjuntament. 

5.4 -Març (a concretar data entre els dos centres). 

Taller: Vols saber a què jugava? Vine, que t’ho explico! 

Prèviament, seleccionarem jocs tradicionals, de quan els nostres residents hi jugaven de 

petits, i els propis avis i àvies, en petits grups, els hi explicaran als joves. Posteriorment, 

s’ensenyarà a jugar-hi, i es faran una partides de cada un. 

5.5 - Juny (a concretar data entre els dos centres). 

Recull fotogràfic i vídeo de les activitats realitzades durant el curs. 

Hem pensat que els alumnes podrien dur a terme un recull fotogràfic de les diferents 

activitats i dur a terme una projecció a la residència amb tots els residents. Finalment, es 

proposa un esmorzar de cloenda i valoració de l’experiència viscuda. 
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PROPOSTA PARTICIPACIÓ FESTIVITATS ANNUALS: 

A  banda d’aquestes activitats proposades, des de la residència celebrem totes les festivitats 

tradicionals, i ens agradaria, si és possible, convidar-vos a assistir-hi i participar en aquelles 

que considereu oportunes. 

Són les següents: 

11 de setembre: Diada de Catalunya (entenem que vosaltres encara no haureu començat el 

curs). 

21 de setembre: Dia Mundial de l’Alzheimer (ja us hem fet la proposta). 

Finals octubre: Castanyada 

Desembre-Gener: Nadal 

Març: Carnestoltes: 

Abril: Sant Jordi: 

Juny: St.Joan 

 

CONCRECIÓ DEL PROJECTE CURS 15-16 

Per el curs 2015-16 el projecte es concreta en els següents aspectes: 

PARTICIPACIÓ 

 La participació dels alumnes en cada una de les activitats es farà per grups classe per 

evitar que el nombre sigui massa elevat. 

 Les classes participaran en les activitats de manera rotativa 
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 Els alumnes de 1r d’ESO  s’implicaran en les celebracions i el de 2n d’ESO en els 

tallers 

HORARI 

 Les activitats es realitzaran al matí, dins l’horari escolar dels alumnes, preferentment a partir 

de les 11h. 

 La durada aproximada de les activitats serà de 2 hores 

ACTIVITATS 

Totes les activitats es documentaran amb fotos i vídeos 

DATA LLOC I HORARI ALUMNES DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

21/ setembre 

Residència 

d’11 a 13 h 

2n ESO A 

Dia internacional de l’Alzheimer. 

- Xerrada informativa sobre l’Alzheimer per 

part de la responsable de la residència. 

- Esmorzar tots junts 

- Jocs de memòria  i similars en col·laboració 

(els alumnes i els avis s’ajuden, s’orienten, ...) 

18 o 19/ 

novembre 

Residència 

d’11 a 13 h 

2n ESO B 

“Què t’agrada, que jo et cuino” 

- Els joves parlen amb els avis dels seus plats 

preferits i aquests els expliquen com es cuina 

el plat. Els alumnes en prenen nota amb la 

intenció d’elaborar un receptari. 

- Taller en equip d’elaboració de tapes fredes: 

Cada equip estarà format per joves i grans i 

disposarà d’una cistella d’ingredients amb els 

quals hauran d’elaborar tapes o aperitius que 

després serviran a la resta de residents. 

NADAL Residència 1r ESO - Actuacions diverses 
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30/març 

Residència 

d’11 a 13 h 

2n ESO A 

“Vols saber a què jugava? Vine, que t’ho explico!” 

- Els avis expliquen als nois i noies en petits 

grupets, els jocs tradicionals a què jugaven a 

la seva edat. 

- Taller de jocs: els nois i noies juguen amb els 

residents 

SANT JORDI Residència 1r ESO 
- Lectura de redaccions i poemes 

- Lectura teatralitzada 

1a o 2a 

setmana de 

juny 

Institut 

(Biblioteca 

Miquel Martí i 

Pol) 

2n ESO B 

- Els alumnes expliquen als assistents com 

s’estudia actualment, els ensenyen les IPAD, 

... 

- Muntar una exposició amb les fotos i material 

de les diferents trobades i activitats 

realitzades en el marc del projecte. Aquesta 

exposició es deixaria durant tot el juliol a la 

biblioteca i després es traslladaria a la 

residència. 

 

 

 

 

 

 

 

 


