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CONNECTA’T
PROJECTE  EN  XARXA

Equip Assistencial Residència i Centre de Dia Rubí
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Connecta’t és un projecte intergeneracional que ofereix, mitjançant les noves 

tecnologies, un nou sistema de relació i comunicació entre dues generacions, els 

alumnes del col·legi Maristes i els residents de la Residència Rubí.

CONNECTA'T PRESENTACIÓ PROJECTE
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CONNECTA'T                                                              PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

2017-2018: En la prova pilot del taller “treball en xarxa” va participar una

resident treballant amb l'ordinador i dues persones amb tauletes.

2018-2019: La donació de tauletes al centre va augmentar la participació dels

usuaris al taller de Connecta't.

Actualment participen en el taller d’ordinador 5 persones i 20 persones amb el

treball amb tauletes.

La valoració del taller per part d’algunes de les participants ha estat molt

positiva.



Segueix-nos a les xarxes socials: mutuamblog.com Títol interiors plantilla

CONNECTA'T DIFICULTATS

• Les creences que són molt grans per aprendre 

coses noves.

• Actitud negativa i temor cap a la tecnologia que fa 

que s'eviti el contacte dels nous dispositius 

tecnològics.

• Resistència al canvi.

• Temor a trencar alguna cosa si ho manipulen i 

que deixi de funcionar.

• Creure que els ordinadors són aparells molt 

complicats.
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• Descobrir el valor i els beneficis que tenen les noves tecnologies en la vida 

diària i formar part del present.

• Potenciar la participació conjunta de nens i gent gran.

• Aconseguir habilitats per a gestionar l'ús de les TIC

• Canvi d'actitud davant les noves tecnologies.

CONNECTA'T PUNTS FORTS   
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CONNECTA'T CONCLUSIONS

• Els usuaris van seguir amb excel·lent fidelitat el taller

intergeneracional TIC.

• La gran majoria d'ells mostraven el seu desig de continuar

aprofundint en el taller de les TIC i fins i tot utilitzar els

coneixements i habilitats apresos.

• Els majors solen valorar com molt interessants i útils aquest tipus

de tallers. Si els preguntes per allò més positiu parlen dels vincles

creats amb els alumnes i el sentiment d’empoderament amb els

coneixements adquirits.
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CONNECTA'T REFLEXIÓ

Ser gran no equival sempre a perdre la capacitat d'adaptar-se al canvi ni 

voler estar immers en el passat. 

Si treballem tots plegats, la tecnologia (TIC) deixarà de ser un component  

d'exclusió per a convertir-se en un dispositiu d'integració social i de guany 

comú entre generacions. 

Aquesta tasca requerirà de la participació de professionals de diverses 

disciplines, entre els quals sens dubte tots tenim un paper important.
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Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

MUTUAM Sanitat

Hospitals sociosanitaris i hospitals de dia

PADES: Programa d’atenció domiciliària i 

equips de suport

EAR: Equips de suport a l’atenció sanitària en 

residències

UVGI: Unitat de Valoració Geriàtrica Integral

EAPS: Equips d’Atenció Psicosocial

MUTUAM Residencial

Apartaments per a gent gran

Residències assistides

Centres de dia

MUTUAM a Casa

Serveis d’atenció a domicili

MUTUAM Assegurances

Servei Gent Gran: orientació i resposta social

Assegurança dental

Assegurança podològica

MUTUAM Activa

Viatges i excursions per a gent gran

Tallers de memòria


