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RESIDÉNCIA

I N D EX :

•

Treballem
amb noves
tecnologies.

•

Gaudim del
jardí i les terrasses

•

Vermut el
diumenge

•

MAIG: TREBALLEM AMB NOVES TECNOLOGIES
En aquest mes hem començat a fer activitats amb el suport de les noves tecnologies.
En aquesta imatge es pot veure com els
participants visualitzen una PDI (Pissarra
Digital Interactiva). Amb aquesta eina està
previst realitzar tot tipus d’activitats com el
noticiari, jocs de memòria, la quina, etc.
Els residents estan curiosos de poder fer tantes activitats en una pantalla tant
visible. Ells mateixos fan
propostes per consultar i es
mostren més participatius
amb aquesta novetat.
Seguim provant!!!!

GAUDIM DEL JARDÍ I TERRASSES

Contacte
amb les famílies.

•

“Ha arribat
la calor”

Amb l’arribada del bon temps i la
calor, tots tenim ganes d’estar a
l’exterior. Des de fa uns dies estem moltes estones al jardí i a les
terrasses del centre. Aprofitem
les primeres hores del matí i les
últimes de la tarda, perquè no fa
tanta calor. Així també hem posat part del parasol que ens protegeix.

VERMUT ..... EL DIUMENGE
El passat 10 de Maig es
va tornar a fer el vermut,
abans de dinar. Les imatges mostren aquesta
activitat que agrada cada
vegada més. Va ser un
diumenge diferent i alegre, ja que van compartir
una costum molt estesa
a la nostra societat. Moltes persones comenten
les seves experiències
quan encara no vivien a
la residència.

CONTACTE AMB LES FAMÍLIES
Un mes més de confinament i de contacte amb la família. Malgrat els moments d'enyorança, el centre fa tot
el possible perquè les persones que viuen al centre, no
perdin el contacte amb els essers estimats. Diàriament
es realitzen trucades, videotrucades, missatges de
whatspp, correus electrònics, fotografies i trucades per
skype per poder estar informats i saber que tots estem
bé, per sort. Són moments molt agradables i divertits,
ja que es poden retrobar fills, nets i besnets, en alguns
casos.

HA ARRIBAT LA CALOR: CANVI D’ARMARI
El temps comença a ser molt bo i el confinament, ens ha obligat a gestionar que les famílies portessin la roba d’estiu al centre i fer el
canvi d’armari. Hi ha hagut molt bona resposta de tothom, que ha seguit les nostres indicacions. Un cop ha arribat la roba i altres, s’han
pres mesures de no entregar a cada resident,
abans de fer una quarantena. Així tots i cadascun dels residents, ja pot portar roba més
fresca i gaudir de productes que habitualment
utilitzava, portats pels seus familiars.

