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Benvolgudes famílies;
Volem donar-los la benvinguda, a la publicació d’aquest full informatiu dels Centres de la Fundació
ASPANIDE.
Amb aquest nou projecte pretenem que les famílies, i en general la població de Santa Coloma,
coneguin una mica més les activitats que es realitzen als nostres Serveis.
Esperem que sigui del seu interès i gaudeixin d’aquesta publicació.
Rebin una cordial salutació
President Fundació ASPANIDE

S’han integrat al nostre equip de treball, Isabel,

Juan L., ha començat al nostre

als Serveis Generals.

C.A.E.

També hi ha noves incorporacions al equip mèdic,
I Javi C. ha vingut a la nostra
Residència

el neuròleg, el Dr. Juan P. i la infermera Inma.
Iris, que vagi molt bé ens veiem molt aviat!!

Hem celebrat molts aniversaris
GENER

FEBRER

Juan Carlos M.

Sara S.

Dolores J.

Asfha G.

Consuelo R.

MARÇ
Víctor B.

Soraya J.

Jordi A.

Alejandro B.

Milagros C.

Agustín V.

Raquel G.

Judith

Andrés

David

Fernando

Mª Paz S.

M.

Al mes de febrer la Paquita Sánchez va deixar d’estar entre nosaltres.
Hem compartit moltes coses i molt temps junts, per això et recordarem
sempre.

Activitats compartides amb la Fundació Germina (Espai Jove)
Cada semestre joves de la Fundació Germina venen a
realitzar activitats amb nois/es de la Llar i de la Residència.
Aquest

semestre,

les

activitats,

que

són

lúdiques

i

esportives, les estan realitzant a la Residència, són un punt
de trobada i serveixen per compartir experiències.

CARNESTOLTES 2014

Sortides a caminar de la Llar amb el Club Llevant de Aspanin
Aquest semestre hem anat a:
Torre de Guaita de Montgat (6,5km)
i a la Font de l´Alba
Ens posem en forma!!!!

ESTEM PREPARANT COSETES PER SANT
JORDI !!!!
Estem treballant molt per tenir-ho tot a
punt, US ESPEREM el dia 23 d’Abril davant
de la RESIDÈNCIA com sempre!! Vendrem
roses i manualitats realitzades pels nois/es i
les seves monitores.

Milagros s’ha jubilat
però
segueix
activa !!!!!!!

SORTIDES AMB LA
FUNDACIÓ TALLERS
En Paco S, el José A, i la
Milagros C., es retroben amb
antics companys de treball una
vegada al mes

Disco Associació ASPANIDE
ANEM A BALLAR !!!!!!!!

ANIMEUANIMEU-VOS A VENIR A BALLAR AMB
NOSALTRES, BONA MÚSICA, BONA
COMPANYIA……
LLOC; Centre Cívic del Barri Llatí, c/
Nàpols nº41
HORARI: DE 17H A 20H
PREU: 3€
3€ amb consumició

PRÓPERES
DATES;
27 d’Abril
18 de Maig
15 de Juny

COMPARTIM ALGUNES TA RDES DEL CAP DE
SETMANA LA LLAR I LA RESIDÈNCIA

ALTRES ACTIVITATS QUE FEM

VAN VISITAR LA LLAR NOIS i
NOIES DE LA COMPANYIA DE
TEATRE ALQUIMISTES (alguns dels
seus components viuen amb nosaltres)

DES DEL C.D.I.A.P ENS EXPLIQUEN…

El perquè d’explicar contes

L’ explicació del conte és un dels primers contactes que té el nen amb els llibres i un primer pas per l’atracció per la lectura.
Amb el conte podem crear un món de fantasia i estimular la imaginació. El relat pot ser utilitzat per introduir nou vocabulari i
noves expressions que repercutiran en el seu aprenentatge posterior. Amb ells, els nens aprenen a escoltar i a recordar.
Els pares, avis… bons narradors La relació adult-nen, l’intercanvi en els primers mesos és molt important, parlar-li per
acostumar al nen a la veu dels seus pares i crear una nova sensació de benestar.
Aspectes a tenir amb compte És important que les històries agradin als nens, i que el narrador gaudeixi d’elles, per
transmetre l’idea i donar-li vida, a més de potenciar la participació del nen, excepte a l’hora d’anar a dormir ja que llavors
l’objectiu es relaxar-se i preparar-lo pel moment de dormir-se.
Cóm explicar un conte? Pot llegir-se, però aquesta manera no és molt aconsellable, ja que els nens si són molt petits poden
avorrir-se i perdre l'interès. Pot ser més atractiu ajudar-se amb il·lustracions, i a la vegada explicar-lo d’una manera clara i
agradable, encara que d’aquesta manera es resten possibilitats de que el nen imagini els seus propis personatges. Altres
recursos serien, canviar la tonalitat de la veu en diferents moments, moviments de les mans, expressions de la cara…
Naturalitat del llenguatge. Per atreure l'interès del nen és necessari que l’argument i l’estructura siguin senzills (no
absurds, ni sense significat), àgil (però sense pressa) i sense excedir-se amb llargues descripcions, que trobin imatges
familiars, disfressades o no, de fantasia.
Amb els contes s’estableixen relacions bilaterals que no aconsegueix la televisió o altres mètodes audiovisuals.
Els temes que més interessen als nens poden ser diversos: descobrir el que els envolta, elements de la vida quotidiana
(joguines, família, casa, escola, animals, accions…), descobrir i conèixer el seu cos: parts, funcions…., així com ajudar-los a
descobrir tot tipus de contes: populars, moderns, amb protagonistes animals, humans, imaginaris, contes reals, fantàstics,
llibres-jocs (musicals, tridimensionals, sensorials, d’encaixos…) i un interminable etcètera, de tot el que afortunadament
tenim al nostre abast.
Per finalitzar, dos paraules que resumeixen el propòsit d’aquest article “A GAUDIR”
Carmen González
Terapeuta CDIAP

