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DEFINICIÓ
Es tracta d’un projecte intergeneracional amb un CRAE de la 

població del costat. 

El projecte inclou múltiples accions ja realitzades i futures 

buscant sempre crear i mantenir vincles significatius, oferir a 

nens/es i persones grans l’oportunitat de crear nous rols i 

mantenir relacions saludables i emocionalment 

significatives alhora que es manté la vinculació amb l’entorn 

social i evitem aïllaments a ambdues parts. 



OBJECTIUS
• Mantenir el contacte social-relacional

• Crear vincles socials significatius

• Establir relacions emocionalment significatives

• Incrementar el sentiment d’utilitat i d’identitat

• Millorar l’autoestima

• Evitar aïllaments 

• Crear nous rols significatius



ANTECEDENTS

• Projecte amb llar d’infants per celebració de festivitats

• Projecte amb llar d’infants per a lectura del conte mensual

• Projecte amb institut-escola del poble per la lectura de 

poemes de Sant Jordi

• Projecte amb institut-escola del poble per explicar els oficis 

d’abans



ACCIONS

Cartes Vídeos

Sant Jordi
Altres 
propostes

Regals de 
Nadal



CARTES Vincular 
resident i 

nen/a (nous
participants)

Elaboració
cartes

Entrega de 
cartes

Rebre
Cartes i 
lectura

Creativitat

Psicomotricitat fina

Crear de vincles

Enfortir vincles

Concentració

Lectura

Escriptura

Atenció

Planificació

Redacció

Percepció

Memòria

Consciència

fonològica

DecodificacióRaonament

Coordinació

oculo-manual

Contacte social 

relacional

Rols

Autoestima

Socialització

Comunicació



VÍDEOS

• Des de la residència i des del 
CRAE s’elaboren vídeos on 
s’ensenya com és el dia a dia 
de cada una de les parts. 

• Els vídeos que es reben es 
miren de forma conjunta 
entre tots els residents que 
volen veure’ls i posteriorment 
es fa una tertúlia. 

Creativitat

Socialització

Comunicació

Cognició

Atenció

Treball en equip

Empatia

Agilitat mental

Desenvolupament

personal

Integració

Habilitats

Coneixements

Vincles



REGALS DE NADAL

Elaboració
de 

Manualitats

Venda de 
manualitats
a paradeta

Compra de 
regals

(pactats
amb CRAE)

Embolicar 
regals

Trobada i 
entrega de 

regals

Contacte social relacional
Planificació

AtencióComunicació

Autoestima

Psicomotricitat fina

Psicomotricitat fina
Coordinació oculo-manual

Enfortir vincles

Socialització

Creativitat

Integració

Empatia

Coordinació bimanual



Preparació
manualitats i 
compra roses

Venda 
conjunta amb
CRAE dia de 

Sant Jordi

Entrega de 
diners a ONG

SANT JORDI

Contacte social relacional
Planificació

Atenció
Comunicació

Autoestima

Psicomotricitat fina

Psicomotricitat fina

Coordinació oculo-manual

Enfortir vincles

Socialització

Creativitat

Integració

Empatia

Coordinació bimanual
Treball en equip

Càlcul



ALTRES PROPOSTES (fetes pels 
nostres residents)

1. Visitar el centre on viuen
2. Que visitin el nostre centre i fer activitats amb ells (manualitats, 

tertúlia…)
3. Jugar amb ells
4. Anar a un parc a jugar amb ells
5. Fer una excursió junts



RESULTATS
86,32% SATISFACCIÓ PARTICIPANTS

Me Gusta hacer un bien por ellos

M’agrada poder-los ajudar

Me gusta que los 

niños estén contentos

M’agrada ajudar-los i jo em

sento molt acompanyada

Me gusta poder tener amistad con estas 

criaturas y valoro mucho que podamos 

hacer este proyecto

Me hace feliz

M’agrada

enviar cartes



MOLTES GRÀCIES


