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RESIDÈNCIA PI I SUNYER

EXEMPLAR GRATUÏT

Fotos de les activitats realitzades el
mes de maig, les activitats previstes
pel juny, el racó de les paraules,
passatemps i moltes coses més!
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1.FOTOS DE LES ACTIVITATS DEL MES DE MAIG
 Festa de la vellesa

El dissabte 3 de maig, es va
dur a terme la Festa de la
Vellesa. I com podeu
observar s’ho van passar
molt bé!
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 Festa de la primavera

El pasta 9 de maig vam
celebrar la festa de la
primavera, i va ser tot un
èxit: lectura de poemes,
estrena de la Coral,
apadrinament de flors i per
acabar una mica de
piscolabis!
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 Visita de l’escola bressol “El Franquet”

El divendres 23 de maig, vam
rebre la visita de la classe
de p2 de l’escola bressol “El
Franquet”, van visitar el
jardí i la residència, i ens van
portar un detall molt bonic.
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 Aniversaris del mes de maig

6

2. ACTIVITATS PREVISTES PEL JUNY
 Assaig de la Flauta Dolça
El dimecres 4 de juny, a les 4 de la tarda a la sala d’estar, vindrà el
grup de la Flauta Dolça i gaudirem de les seves cançons.
 Fira de la Rosa
El divendres 6 de juny comença a Roses la Fira de la
Rosa, des de la residència es programa una sortida per
anar a veure totes les exposicions florals que es fan a la
vila. Per aquesta sortida necessitem voluntaris, així que
si teniu el dia lliure podeu venir a fer una volta amb
nosaltres.
 Sortida al “Butterfly Park”
El divendres 13 de juny, farem una sortida al Butterfly Park de
Castelló d’Empúries per veure les papallones.
Després anirem a dinar a un restaurant de
Peralada. A aquesta sortida tenen preferència les
persones

que

col·laboren

en

els

tallers

de

manualitats, ja que el dinar es pagarà amb els
diners obtinguts de la paradeta de Sant Jordi.
 Catifa de Corpus
Com cada any, prepararem el dia abans de Corpus, el dimecres 18,
la nostra catifa que exposarem a la rampa d’entrada a la residència.
Si voleu col·laborar us esperem al gimnàs a les 15.30 de la tarda
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 Sortida de Corpus
El dijous 19 de juny és el dia de Corpus i sortirem per veure les
catifes de flors que s’exposen pel centre de la Vila.
 Estimulació cognitiva amb famílies
El divendres 20 de maig es durà a terme el taller d’estimulació basal
amb famílies que el realitzen la Júlia Díaz (psicòloga) i la Carolina
Ballart ( fisioterapeuta). Es farà les 3 de la tarda a la sala
d’activitats.
 Dinar a la fresca
El dilluns 23 de juny, celebrarem el nostre primer dinar a la fresca.
El menú consistirà en:
Gazpacho
Barbacoa
Gelat
 Ball de Sant Joan
El dimecres 25 de juny, a les 4 de la tarda es celebrarà
el nostre particular Ball de Sant Joan. El ball es farà a
la sala d’estar i la música anirà a càrrec del duet
musical “Dana Duet”

 Aniversaris de Juny
El dijous 26, es celebraran els aniversaris del mes de juny.
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3. NOUS RESIDENTS
 Elisa Tavio
Està amb nosaltres des del dijous 8 de maig,
en règim de centre de dia.

 Maria Geli
Està amb nosaltres des del dilluns 12 de maig,
en règim de residència.

 Marcela Tressens
Està amb nosaltres des del dijous 22 de maig,
en règim de residència.

4. UN ESPAI PER AL RECORD

† Sebastià Bohigas. Morí el diumenge 4 de maig.
† Rosa González. Morí el divendres 8 de maig.
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5. NOVETATS DE LA RESI
 Nou membre de la Residència
Ja som un més a la residència
Pi i Sunyer, la nostra nova
incorporació és en Lucas, un ànec
petit i molt bufó. El trobareu dins
l’espai de les gallines que s’ha
partit en dos. Se li ha fet un petit
estany que segur que aprofita
quan arribi la calor.
Sortiu a veure’l que és molt
guapo i li agrada la companyia!
Aviat se li buscarà una
companya perquè no se senti sol.

 Concurs de Manualitats
El passat 30 de maig, es va presentar a concurs la nostra manualitat: “El
teatre de titelles” feta pels residents i usuaris de centre de dia que
col·laboren al taller creatiu. Tot i que va quedar d’allò més bé, no vam
guanyar cap premi. Tot i així, continuarem millorant i ho intentarem la
pròxima vegada.
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6. EL RACÓ DE LES PARAULES
 Endevinalles:
1. Gegant valent

2. Arribarà de sobte

que vola i fa foc

als peus del llit

haurà de ser mort

li ensenyaràs la llengua

pel gran cavaller

farà un escrit

3. Eren en el camp

4. Cercle daurat

gaudint del sol

fill del compromís

ara el xafen

recorda un estat

volen alcohol

dolgut o amb encís

 Chistes
 Un día estaban Adán y Dios hablando, y Adán le pregunto:
-Dios, ¿Por qué hiciste a Eva tan agradable?
Y Dios le contesto:
-Para que te sintieras a gusto con ella.
De nuevo Adán:
-Dios, y ¿Por qué hiciste a Eva tan sexy?
Contesta Dios:
-Para que te enamoraras de ella.
Y vuelva Adán y pregunta:
-Dios, ¿Por qué hiciste a Eva tan tonta?
Y Dios le contesta:
-Para que se enamorara de ti.
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 Un catalán que le ha prometido a su hija un viaje en avioneta
como regalo de cumpleaños esta negociando con el piloto:
- Cuanto me cobra por dar un paseo de una hora?
- 300 Euros.
- Uf, eso es mucha pasta. Y si solo es media hora?
- Por media hora, 150 Euros.
- Joer, 150, ¿no tiene nada mas barato?
- Pues mire, podemos hacer un trato. Si usted se sube a la
avioneta y es capaz de estar completamente callado durante
todo el vuelo, no le cobro un duro.
- Eso esta hecho. Se suben los tres y el piloto empieza a hacer
malabarismos, rizos, caidas en picado, el avión boca arriba,
boca abajo... y el catalán, mudo. Por fin se cansa el piloto y
aterriza.
- Oiga, me tiene usted asombrado. Mire que hice cosas
peligrosas con la avioneta y usted no pronuncio ni una palabra!
- Si quiere que le diga la verdad, estuve a punto de gritar
cuando se cayó la niña...

 Un ladrón le dice a su víctima:
-Esto es un asalto, ¡déme todo su dinero!
-¡Oiga, usted no sabe con quien se esta metiendo! ¡Soy un
político muy influyente!
-En ese caso, ¡devuélvame todo mi dinero!
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7. PASSATEMPS
 Sopa de letras
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 Troba les 9 diferències:
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8.

SOLUCIONS

 Endevinalles
1. El drac

2. El metge

3. El raïm

 Sopa de letras
Periódico, tren, silla, maleta,
herradura, calabaza,
góndola, chaleco, ordenador,
bandera, rinoceronte y
zapatilla.

 Busca les 9 diferències:
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4. L’anell

