ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN DE FONTCOBERTA
El Servei Fem Companyia de l’Àrea de Benestar Social del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, realitza activitats i tallers per a majors
de 65 anys. Les dinamitzacions estan enfocades a mantenir les
capacitats físiques , mentals i socials de les persones grans, a més de
potenciar les relacions interpersonals i la creació de grups d’iguals
entre la gent del poble.
Aquest any s’han realitzat les següents activitats:
FEM MEMÒRIA
Taller de manteniment de la memòria dirigit a persones preservades
cognitivament o amb un deteriorament cognitiu lleu. Mitjançant fitxes
variades, jocs i material divers s’intenta preservar l’agilitat mental i
potenciar les capacitats cognitives.
Dijous de 15:30 a 16:30h al Casal de la Gent Gran

FEM CATALÀ
Taller d’ortografia, per aprendre a escriure correctament la llengua
catalana. Utilitzant dossiers on es treballa en cada un d’ells un
aspecte gramatical per així, a poc a poc, anar adquirint més eines per
escriure sense faltes.
Dijous de 15:30 a 16:30h al Casal de la Gent Gran

FEM MANUALITATS
Sessions pensades per mantenir les capacitats manuals i de
motricitat fina mitjançant propostes de caire artístic, creatiu i
decoratiu que, moltes vegades, ens serveixen per utilitzar en d’altres
activitats o trobades.

FEM AQUAGYM
Exercicis divertits i dinàmics a l’aigua per millorar la condició física en
un medi suau on es produeix menys impacte físic, evitant així lesions
i dolors.
Propera edició a l’estiu.

FEM RUTA
Sortides d’intercanvi amb altres pobles de la comarca. El darrer any
varem anar a Porqueres i després també ens van venir a visitar.

SORTIDA A LA PLATJA DE PALAMÓS
Amb aquesta excursió a la platja tenim l’oportunitat de passar un dia
en un entorn privilegiat, envoltats de natura i respirant l’aire de mar.
Alguns i algunes decidim banyar-nos, d’altres anem a prendre un
gelat o un cafè, anem a passejar vora l’aigua...
Propera sortida a finals de juny.

FEM CINE
Sortida a l’espai gironès a on anem a veure una pel·lícula d’estrena,
amb tot allò que comporta (comprar l’entrada, les crispetes o
llaminadures...). Un cop acabada la pel·lícula aprofitem per anar a fer
una volta al centre comercial o a prendre un cafè en un bar.
Sortides trimestrals conjuntament amb altres municipis.

OLIMPIADES FÍSICO- COGNITIVES
Aquest any, en el dia internacional de la gent gran, es va dur a terme les
primeres Olimpíades Físico -Cognitives del Pla de l’Estany.
L’acte es va realitzar al parc de la Draga de Banyoles organitzat per el
Servei Fem Companyia, el Consell Esportiu i el Consell Consultiu de la Gent
Gran del Pla de l’Estany. Les proves combinaven l’esport i l’agilitat mental,
aspectes molt importants per mantenir un bon estat de salut a mesura que
ens anem fent més grans. Els participant havien de competir en cinc proves
diferents: punteria i càlcul, relleus amb pals nòrdics i retenció de memòria
immediata, bitlles catalanes amb llenguatge, circuit d’obstacles amb
retenció d’imatges, circuit del parc de salut i record de noms. Per recollir
els resultats de les proves els organitzadors van repartir a cada municipi un
dorsal on anaven anotant els resultats de les diferents proves. En finalitzar
es van repartir les medalles.

FEM MÒBIL
Taller per aprendre a utilitzar el mòbil i les aplicacions bàsiques
necessàries pel seu ús diari. Treballem el whatsapp, les eines pròpies
de google, guardem números, personalitzem el nostre telèfon... i tot
allò que ens interessa i que ens és necessari en el nostre dia a dia per
tal de fer del telèfon mòbil una eina més.

