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F A M I L I A R  

S O L I D À R I A
A M B A F A V O
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ENS ACOMPANYES A LA 
GIMCANA FAMILIAR 
SOLIDÀRIA AMB 
L’ALZHEIMER

ELS NEURONINS T’ESPEREN! 

Q U È  C A L  F E R :

FORMAR UN EQUIP           INCRIURE’S PARTICIPAR

SEGUIR LES 

INSTRUCCIONS



INSTRUCCIONS
Si voleu participar…

*Envieu-nos el full d’inscripció que us adjuntem a info@afavalles.com

*Ingresseu el donatiu de 8€ a ES57 2100 4547 2522 0011 0343
* La gimcana  es pot començar en el moment en que es realitza la donació i 

acabar abans del dia 30 de juny.

*Supereu les proves i passeu-ho bé!
*Reflexioneu sobre la importància de cuidar i estimar a les persones grans

EL COST DE 

LA 

INSCRIPCIÓ 

ÉS DE 8€
PER EQUIP

EL FET DE 

PARTICIPAR  EN LA 

GIMCANA ET DÓNA 

DRET A UN OBSEQUI!

EL FONS  RECAPTAT VA INTEGRE AL 

SERVEI D’ ATENCIÓ DOMICILIARIA (SAD): 

ESTIMULACIÓ COGNITIVA, CONVERSA, 

PASSEJOS I ACOMPANYAMENT A QUI 

CUIDA.

mailto:info@afavalles.com


ELS NEURONINS DEL VALLÈS

-Saps què Punky? 
La meva àvia fa 
unes croquetes
boníssimes, però

de vegades
repeteix les 

mateixes coses i 
em cansa….

-A mi m’agrada
que m’expliquin que 
feien ells quan eren 
petits. El meu avi
sempre m’explica el 
dia que va marcar 
un gol a l’escola! 

-La meva àvia em va 
fer aquest vestit tan 
guai que porto i ara 

que volia que me’n fes 
un altre diu que no 
recorda com es fa. 

Som els neuronins, tres amics a qui ens agrada parlar 
de les nostres coses. Ens diem :  Ulls blaus,  Punky i 
Quatre pèls. 
Avui parlem dels avis. 



COMENCEM LA GIMCANA!

Us proposem superar 5 proves molt divertides. 

Desitgem que amb la vostra família hàgeu muntat un super equip!

Esperem que el fet de fer la gimcana us ajudi a pensar en la gent

gran; en les seves capacitats, en les possibilitats, en les 

diferencies, en les necessitats…. I en parleu en família!

Que quan finalitzeu la gimcana tingueu molt present que a les 

persones grans les hem de:  

CUIDAR ESTIMAR  ESCOLTAR  RESPECTAR

ENTENDRE  AJUDAR



PROVA Nº 1 
PROVEU LES VOSTRES HABILITATS

MATERIALS QUE NECESSITEU

* Globus o pilota

Què cal fer:

Marqueu un recorregut al menjador, al jardí o al 
parc. Tothom qui participi ha de fer-lo:

1-Aguantant el globus amb la panxa, de dos en 
dos, sense que aquest caigui.

2-Aguantant  el globus entre les cames sense
que aquest caigui

3-Aguantant el globus amb l’esquena, de dos en 
dos, sense que aquest caigui.

Penseu quines dificultats poden tenir les 
persones grans per superar aquesta
prova.

Amb l’edat, perdem
les capacitats

físiques; moure’s, 
caminar, saltar, 

córrer… TOT és més
feixuc i costós!



PROVA Nº 2 
TANTEJA LA TEVA MEMÒRIA

MATERIALS QUE NECESSITEU

* Llistat de paraules que teniu aquí a 
sota: 

Intenta memoritzar en un minut el 
següent llistat:

Bicicleta       Semàfor Cirera

Cullera Neuronin Cotxe

Poma           Mòbil Sol

Gat Sorra             Mar

Arbre Gronxador Patata

Digues-les en veu alta als teus
contrincants.

Has pogut recordar totes les 
paraules tu sol? Has necessitat
ajuda? Quantes n’has oblidat?

Quan ens fem grans 
perdem la memòria, 
ens costa recordar 

els noms, les 
paraules, el que 
anàvem a fer...



PROVA Nº 3 
UTILITZA EL SENTIT CREATIU
MATERIALS QUE NECESSITEU

* Cartolina, llanes, papers diversos, 
robes, colors, globus, estisores, pega… 

Creeu un/a neuronin, com vosaltres vulgueu i amb
els materials que escolliu. Això si, heu de tenir en 
compte que un neuronin és un personatge imaginari
que cuida i acompanya a les persones grans quan
aquestes perden les neurones que ens permeten
recordar, parlar, orientar-nos…

Feu-li una foto i pengeu-la a l’Instagram
etiquetant l’Associació @afavalles AFA-
VO. També ens la podeu fer arribar per 
correu a info@afavalles.com

Amb el pas del temps, hi
ha records que 

s’esborren, pensaments
que marxen, habilitats

que desapareixen… Quan
això passa, necessitem
que les persones que ens

cuiden ens ajudin a 
recordar, a pensar i a 

crear.



PROVA Nº 4
UI! ON SON LES COSES?
MATERIALS QUE NECESSITEU

* Una pinta de cabell

*Un paquet de pasta alimentària

*Tres o quatre colors

Un membre de l’equip posa els diferents
objectes en llocs que no son habituals. 
Per exemple: la pinta dins del sabater, el 
paquet de pasta a la nevera i els tres 
colors al pot dels raspalls de dents. La 
resta dels membres hauran de localitzar
els objectes que es troben desubicats.

Penseu i enraoneu perquè hi ha 
persones que deixen les coses a 
llocs estranys i després no saben on
les han deixat.

Algunes persones grans es 
tornen més despistades i 
distretes.  De vegades
fan o diuen coses que 

després no poden 
recordar.



PROVA Nº 5
BOMBOLLES DE SABÓ
MATERIALS QUE NECESSITEU

*Sabó de rentar plats

*Una palangana

*L’estructura d’un colador forrat de tela o 
una corda en forma de cercle sostinguda
amb dos pals.

Es tracta de fer bombolles de sabó, com més grans
i boniques millor. Podeu sortir al jardí, a la 
terrassa o al parc i provar qui fa la bombolla més
gran. 

Penseu qui ha fet la bombolla més gran? 
De qui ha estat la bombolla que ha 
aguantat més?

Les bombolles són com
els records d’algunes

persones que perden la 
memòria;  apareixen i de 

sobte desapareixen.



SI HAS ARRIBAT A AQUESTA
DIAPOSITIVA…

Vol dir que has superat totes les proves



I EL MÉS IMPORTANT…
Has estat pensant en algunes de les dificultats que poden tenir algunes persones 

grans, els avis i les àvies d’arreu del món.

Ara, més que mai, ets algú que pot ajudar molt a la gent gran, tal com fan els
neuronins. Com?  

Pots pensar en ells, ajudar-los en aquelles coses que no 
puguin fer, tenir en compte les seves necessitats, 
aprendre de totes les coses que saben i ens poden 

explicar, gaudir de la seva companyia i saviesa, compartir 
moments molt i molt bonics…



GRÀCIES

A S S O C I A C I Ó  FA M I L I A R S  D E  

M A L A LT S  D ’ A L Z H E I M E R


