
GENT GRAN
Comenteu-nos els objectius que voleu assolir i dissenyarem una 
proposta adaptada a les necessitats de la vostra entitat i de les 
persones a qui voleu adreçar-la.

Contacta’ns: 699.05.75.40 / aroa@fundacioaroa.org 
www.fundacioaroa.org
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ENVELLIMENT SALUDABLE i PROACTIU

LES ULLERES DE LA FELICITAT: 
AUTOESTIMA I RELACIONS QUAN ENS FEM GRANS                                                   
Les experiències de la vida, la relació amb les altres persones i l’entorn, determi-
nen la relació amb un/a mateix/a. 
Treballarem les emocions i pensaments que potencien la percepció negativa de 
nosaltres mateixes/os i com podem transformar-la en estima, autoconfiança i 
seguretat, en l’etapa de maduresa, quan el que hem viscut té un major pes i ens 
dificulta gaudir amb l’edat.               

Durada Format Nº Persones Codi

TALLER 18h 9 sessions 
de 2h Fins a 15 GENTG00114A

JORNADA 8h 1 sessió Fins a 15 GENTG00114B
TASTET de 
TALLER 2h 1 sessió Fins a 25 GENTG00114C

XERRADA 
PARTICIPATIVA 1h-1,5h 1 sessió Obert CONF009114

ART TERÀPIA PER PERSONES GRANS   
L’Art teràpia és una pràctica artística i terapèutica alhora;  adreçada a la gent gran 
ofereix un tractament continuat i profund que els ajuda, per una part, a l’accepta-
ció davant de les pèrdues i dificultats pròpies de l’edat i per una altra, potencia les 
seves  capacitats (funcionals, socials i emocionals).
Un treball terapèutic amb l’art, dóna l’oportunitat a les persones grans, d’aug-
mentar l’autoestima i la confiança, restablir o augmentar el sentiment d’utilitat, 
redescobrir les capacitats creatives físiques i mentals, apropar-los a la seva pròpia 
dimensió de desig i d’il·lusió i compartir experiències socialment integradores.

Durada Format Nº Persones Codi

TALLER 18h 9 sessions 
de 2h Fins a 15 GENTG00414A

JORNADA 8h 1 sessió Fins a 15 GENTG00414B
TASTET de 
TALLER 2h  1 sessió Fins a 25 GENTG00414CLES ULLERES DE LA FELICITAT

ART TERÀPIA 



RESPIRACIÓ i RELAXACIÓ       
S’ensenyarà a la gent gran tècniques de relaxació muscular i de presa de conscièn-
cia de la respiració, per afrontar desequilibris que s’agreugen amb l’edat com el 
dolor diversificat, el desànim, l’ansietat o l’insomni.
Aquesta activitat també és apropiada per persones que pateixen deteriorament 
cognitiu i les seus/ves cuidadors/es, ja que reforça l’estimulació integral (física, 
cognitiva, emocional i social), disminueix la tensió muscular i el dolor, disminueix 
la pressió arterial i regula el ritme cardíac, redueix el nivell d’estrès i reforça l’au-
toestima.  

INFOGRAN
Espai de presa de contacte amb el llenguatge de la informàtica i l’entorn digital. 
D’una  manera didàctica i útil per les persones grans se’ls acostarà al funcionament 
bàsic  de l’ordinador, el processador de textos, la reproducció audiovisual, la gestió 
d’una adreça electrònica, la cerca per internet de recursos per la gent gran i la par-
ticipació a les xarxes socials.            

Durada Format Nº Persones Codi

TALLER 18h 9 sessions 
de 2h Fins a 15 GENTG00214A

JORNADA 8h 1 sessió Fins a 15 GENTG00214B
TASTET de 
TALLER 2h 1 sessió Fins a 25 GENTG00214C

XERRADA 
PARTICIPATIVA 1h-1,5h 1 sessió Obert CONF010114

Durada Format Nº Persones Codi

TALLER 28h 14 sessions 
de 2h Fins a 15 GENTG00514A

TASTET de 
TALLER 10h 5 sessions Obert GENTG00514B

INFOGRAN

RESPIRACIÓ I RELAXACIÓ



SAVIESES, CÀMERA EN MÀ   
A través de la reminiscència i la comunicació audiovisual les persones participants 
faran un recorregut per les seves històries de vida i les recolliran en un documen-
tal que ells i elles mateixes elaboraran. 
La versió curta del documental de l’anterior edició es pot veure a: 
https://www.youtube.com/watch?v=dmqmAWKkygE 
www.cameraenma.org

Durada Format Nº Persones Codi

TALLER 18h 9 sessions 
de 2h Fins a 15 GENTG00214A

CINEFÒRUM 8h 1 sessió Fins a 15 GENTG00214B

ESPAI SAVIESES 
Aquest espai es planteja amb un format que combina sessions de tertúlia sobre 
temes de filosofía i d’interès del grup de persones grans participants i sessions de 
cinefòrum amb pel·lícules que dinamitzen la participació i la reflexió entre iguals..            

Durada Format Nº Persones Codi

CICLE 18h 9 sessions 
de 2h Fins a 25 GENTG00614A

SERIE 
TRIMESTRAL 6h 3 sessions Fins a 25 GENTG00614B

TASTET 2h 1 sessió Obert GENTG00614C

Comenteu-nos els objectius que voleu assolir i dissenyarem una 
proposta adaptada a les necessitats de la vostra entitat i de les 
persones a qui voleu adreçar-la..
Contacta’ns: 699.05.75.40 / aroa@fundacioaroa.org 
www.fundacioaroa.org


