EDITORIAL

ESTIMULACIÓ BASAL A L’AULA VERDA – per Tània
Mallorques
El mètode d’Estimulació Basal va ser creat per el Dr. Andreas Fröhlich a mitjans dels anys 70 a Alemanya. La Estimulació Basal
aporta un concepte d’intervenció global amb l’objectiu de promoure la comunicació, la interacció i el desenvolupament, prenent
com a punt de partida cada una de les necessitats mes bàsiques del ser humà.
La Estimulació Basal parteix de la idea de que, des del naixement fins al final de la vida i malgrat les greus limitacions que pot
tenir una persona, són possibles i tenen sentit nou processos de desenvolupament. Els pacients amb baix nivell de consciència són
estimulats en tres àmbits de percepció: somàtic, vestibular i vibratori...
Els objectius de la Estimulació Basal són:


Mantenir i sentir la pròpia vida. Percepció externa i interna del cos.



Vivenciar la seguretat i construir la confiança. Tolerància al contacte físic, apropament i relaxació.



Desenvolupar el propi ritme. Ritme cardíac i respiratori.



Viure la relació i construir el rencontre amb l’altre. Interacció amb l’entorn: persones i coses.



Comunicació. No es només transmetre, sinó que és la recerca conjunta per trobar un mitjà de comunicació comú.
Expressar els seus propis sentiments i reconeixe’ls.



Integrar la experiència del món exterior. Estimulació sensorial: estimular tots els sentits (vista, oïda, gust, olfacte i
tacte).
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Visitant les Festes de la Mercè.- 20 de setembre
El dia 20 de setembre va ser un matí diferent ,
vam agafar tres taxis i arribarem a l'Ajuntament
de Barcelona. Allà dins vam veure un drac amb tres
caps, un porc gegant, un drac de Gaudi, un mosquit
gegant... Eren les figures que surten ens els correfocs
dels barris i que aquest cop s'ajunten per fer el gran
correfoc de les Festes de la Mercè que es fa pels carrers
de la ciutat. A continuació agafàrem la rambla camí amunt per buscar el Palau de la
Virreina on una altre vegada la nostre imaginació va començar a activar-se al veure els
gegants de la ciutat. Allà ens vam fer un parell de fotos amb aquestes figures tan
emblemàtiques. De tornada per la Rambla vam poder gaudir de les parades de la Rambla
amb les seves flors. Ja tornàvem cap a la Plaça Sant Jaume on ens esperaven de nou els
tres taxis. Tornàvem cap a Oràlia, però, amb moltes noves històries per explicar.
Laura Garcia
Concert de Piano i violoncel Fundació Résonnance.22 de setembre
Com cada any ha estat un esdeveniment singular, els nois i
noies d’Oràlia han gaudit d’un extraordinari espai musical
que ens regala periòdicament la Pilar Guarner, pianista en
aquesta ocasió acompanyada per Iria Ayán, violoncel·lista.
Gràcies un cop més per aquest regal!
Visitant al David Mirada.- 25d’octubre
El mes d’abril vàrem anar a la Residencia de Can Ruti a
fer una visita al David Mirada. És una antic company
d’Oràlia al què estimem molt, tant a ell com a nosaltres
ens va fer molt feliços gaudir d’aquesta retrobada!
A més, vam poder anar-hi en un autobús de TMB
exclusiu per portar-nos a la sortida i vam tenir el plaer
de que ens acompanyés la Rosa, la nostra voluntària
que ve a compartir grans moments amb nosaltres!

Sandra Aguilar
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La Castanyada.- 28 d’octubre
La festa de la castanyada d'enguany va ser excepcional. El
temps ens va regalar un dia magnífic, perfecte per poder
gaudir del pati mentre oloràvem cóm començaven a
coure’s les castanyes i els moniatos a la nostra
barbacoa, i que calentones i bones eren!
Anàvem cantant cançons de tardor a l'hora que
provàvem aquests tan especials aliments.
Junts vam crear un ambient preciós i puc assegurar
que tots plegats varem acabar el dia amb un somriure
als llavis. "

Àlex Francisco

Espectacle de dansa.- 8 de novembre.Els nostres amics “40 arriba, 40 abajo”,
ens han visitat un cop més per oferir-nos
un espai musical i de dansa. Hem passat
un matí mot divertit seguint el ritme i
aplaudint.
Més d’un s’ha animat i ha sortit a ballar
amb ells i algú fins i tot s’ha iniciat amb
la sardana.
Gràcies!!!
Visita de Lucia a Oràlia.- 7 de novembre
Aprofitant que era l’aniversari de la Lucía, els
seus pares van decidir que ho celebrés també
amb els sues antics companys d’Oràlia, a la tarda
ens van visitar donant-nos una agradable sorpresa.
Plegats li vàrem cantar “l’Aniversari Feliç” i la Lucía
va estar molt contenta.
Moltes felicitats Lucía! Fins aviat!!!
Àlex Francisco

Visita al COSMOCAIXA.- 13 de desembre
El TOCA-TOCA és molt especial, un lloc on la natura
i en particular els animals es poden, de manera controlada i guiada tocar. Els nois i noies gaudeixen
d’una experiència única. S’ho passen molt bé.
Anna Royo
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Per ordre
alfabètic:
Mª José Aguilar
Cristhian Correa (al
juliol estaba de
vacances)
Dani García
Olga Gatell
Anabel Guardeño
Sandra Iglesias
Susana Iglesias
Oscar Sánchez
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DOS NOUS COL·LABORADORS.-

El Puàh i el Bobó son els encarregats
d'espantar els ocells i gats veïns del nostre hort.
Els nois i noies del centre han col·laborat en
idear i elaborar aquests fantàstics espantaocells.
Àlex Francisco

JOSÉ TRUJILLO.En José es va incorporar al centre a començaments
de setembre.
Pertany al grup de nois i noies de l’Aula Blava.
Li agrada molt la música i el ball, esperem que ho passis
molt bé amb nosaltres.
Benvingut!!!!!
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Nadal 2016

GENER: Visita al Museu de la Música
FEBRER: FESTA DE CARNESTOLTES i Sortida al CC Diagonal Mar
MARÇ: Sortida a l’AUDITORI
ABRIL: Sortida al COSMOCAIXA i celebració de Sant Jordi
Esperem els vostres consells, receptes, escrits, informacions... per les properes
edicions. Feu-nos-les arribar i les veureu publicades a l’Oràlia Exprésss
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