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Taller  

“Records de tota una Vida” 
 
 
Premissa: 
 
L’augment de l’esperança de vida, suposa el creixement progressiu de la població 

anciana i per tant, de la prevalença de malalties associades a l’envelliment, entre les 

quals es troben les diverses formes de demència, que fan necessari l’ús de diferents 

iniciatives per tal d’ajudar a pal·liar el deteriorament cognitiu que presenten aquestes 

persones. 

 

La memòria: 

“el record d’una experiència concreta es composa de fragments d’informació que 

s’emmagatzemen en llocs diferents del cervell i , quan recordem, el que succeeix és que 

aquests bocins d’informació tornen a ajuntar-se de manera que si recordem un concert  

s’activa part del nostre cervell visual i part del auditiu i és l’hipocamp qui ajuda a 

reunificar aquests fragments i fa que les peces s’uneixin de nou i és el què 

experimentem com a record” 

“els records moltes vegades estan influenciats i distorsionats per els nostres 

coneixements, sentiments i creences actuals. No és que desenterrem quelcom que va 

succeir en el passat d’una manera totalment neutral, sinó que a voltes el que sabem, 

creiem i sentim en el present ens afecta a les nostres evocacions del que creiem que va 

passar en el passat”. 

Daniel Schacter 
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Definició del Taller “Records de tota una Vida”  
 
El “Taller Records de tota una Vida” és una proposta d’estimulació cognitiva que 
ajuda a la gent gran a recordar, de manera natural, experiències passades amb la 
finalitat d’ajudar a estimular la seva capacitat d’autoreconeixement alhora que 
contribueix a mantenir la seva identitat i a rememorar el que va passar en la seva vida.  
 
 
 
 
 
Finalitat del Taller: 
 
La finalitat del Taller és induir a les persones participants cap a la seva memòria 
emocional i propiciar-ne els records personals positius. D’aquesta manera, el que es 
pretén és afavorir l’àmbit psicològic, sòcio-relacional i emocional dels participants. 
 
El Taller “Records de tota una Vida”, no pretén només l’estimulació de la memòria 
biogràfica de les persones (memòria episòdica) sinó que cerca la potenciació del relat 
d’esdeveniments de les seves vides, les seves anècdotes i moments significatius, per 
tal d’aconseguir el plaer o la satisfacció de reviure aquests records.  
 
 
 
 
 
Treball en grup i participants: 
 
“Records de tota una Vida” és un Taller basat en el treball en grup que permet 
l’establiment d’un vincle més intens amb les persones que hi participen, donada la 
interacció amb esdeveniments, aspectes o elements íntims de les seves vides.  
 
Els participants és aconsellable que tinguin edats similars per la necessitat de 
compartir les vivències generacionals comunes. 
 
Poden participar persones amb diferents graus de deteriorament cognitiu ja que unes 
poden ajudar a les altres a recordar. Si bé és cert que en persones amb deteriorament 
cognitiu moderat-sever els records que tenen més presents són els que fan referència 
a aspectes de la infància, l’adolescència i la primera etapa de vida adulta. 
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Aspectes positius: 
 
Hem comprovat que, entre els participants del Taller, es produeix una millora del seu 
estat d’ànim: en general es mostren més feliços i tranquils, a més de millorar la seva 
autoestima ja que procurem fer-los sentir protagonistes a l’hora d’exposar les seves 
experiències passades. 
 
Això propicia en ells un sentiment de vàlua, benestar, satisfacció i autoafirmació.  
Les persones que escolten també es senten partícips, ja que al recordar el que diu un 
altre ells poden aportar coneixements i saviesa del seu passat, que ajudi a completar 
aquests records. 
 
A més quan una persona relata el que per ell ha estat significatiu i important a la seva 
vida, quan la memòria disminueixi o fins i tot pugui desaparèixer, els records que hagi 
expressat tenen més possibilitats de que segueixin vius i segueixin presents en la seva 
memòria. 
 
 
 
 
Materials necessaris: 
 
És necessari, a més d’un dinamitzador: 
 

 El Calaix dels Records: amb fotografies o filmacions per estimular la ment i la 
memòria emocional. 
 

 Un Guió (veure annex 1), que servirà de fil conductor al llarg del Taller. Tot i 
que la flexibilitat ha de ser absoluta, ja que tots els records són importants i 
s’han de deixar fluir a mesura que surtin en cada participant, és aconsellable 
partir d’un guió que permeti repassar aspectes de quatre grans apartats: la 
infància, la joventut, l’edat adulta  i els records de la vida en general o les 
anècdotes que poden o no fer referència al lloc on han viscut. 
 
 
 

 Un llistat de dades sòcio-històriques i/o culturals del lloc on es faci la sessió, 
per tal de que el dinamitzador tingui un coneixement bàsic, ja que haurà de fer 
preguntes o dirigir les converses segons aquests coneixements dels 
esdeveniments que els va tocar viure als assistents.  
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Procediment i dinàmica del Taller: 
 
El dinamitzador reuneix als participants en una taula rodona de tal manera que tots es 
puguin veure les cares. 
 
Comença presentant-se i presentant l’activitat i demana que cada persona es presenti 
breument, indicant el seu nom i a que es va dedicar durant la seva vida. 
 
Treu el “Calaix dels Records” i comença a ensenyar alguna de les fotografies o vídeos 
per tal d’estimular la memòria dels participants. Explica breument el que en sap de la 
imatge i pregunta que els recorda.  
 
A partir d’aquest material, les persones evocaran un seguit de records associats i en 
faran comentaris personals, que s’han de poder mesclar amb les aportacions dels 
demés participants. I així segueix amb la resta de material del “Calaix dels Records”. 
 
Si es repeteix el Taller es pot demanar que els participants portin material per el 
“Calaix dels Records”: fotografies, roba o qualsevol material que els porti records que 
desitgin compartir amb els demès. 
 
És aconsellable gravar el Taller per conservar els records que hagin sorgit en ell. 
 
 

 

Exemple de durada aconsellada del Taller i les Sessions: 

Considerem que la durada mínima del Taller hauria de ser de 3 sessions de 90 minuts. 

1. En la sessió inicial s’explica la dinàmica, es trenca el gel entre els assistents i ells 

aprenen a donar valor als records i a la interacció amb els altres participants. 

2. La segona sessió esta dedicada a que ells aportin documents, fotògrafes, etc. al 

“calaix dels records” i es sentin protagonistes (opcionalment aquesta sessió es 

pot repetir una o dues vegades més). 

3. La sessió de tancament serveix per fer un resum del que s’ha dit, dels records 

més compartits, de les anècdotes que han sorgit i per encoratjar als 

participants de que no deixi de trobar-se per parlar dels seus records. 

La durada òptima per aquestes sessions és de 90 minuts, com a molt, ja que no s’ha 

d’arribar a cansar als participants i és millor que els quedin ganes de repetir-ho. 
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Variant de Taller Familiar: 

Es pot fer una variant del Taller on els qui participin siguin les persones grans 
conjuntament amb familiars o amics. En aquest cas els participants aporten un nou 
punt de vista que pot enriquir el contingut del que es recorda, ja que ens podem 
centrar més en aspectes familiars o propers a la seva vida personal.  
Aquesta és una activitat que ajuda a l’acceptació personal del que la persona ha viscut 
durant la seva vida i on la persona recupera la seva experiència passada plena de 
sentiments.  

A més, produeix una interacció verbal compartint records i experiències íntimes amb 
les persones més properes a ella, alhora que aquestes aprenent a escoltar i a 
comprendre les vivències del seu familiar o amic. 

 
Continuïtat del Taller: 

El taller pot tenir continuïtat si de les persones que hi ha participat sorgeix una o varies 
persones disposades a dinamitzar noves sessions entre els participants o entre d’altres 
persones noves que hi puguin estar interessades. 
 
En aquest cas l’Associació El Llibre de la Vida s’encarregaria de poder formar a aquests 
dinamitzadors per tal de que seguissin els paràmetres marcat per la dinàmica del taller 
i no s’allunyés dels seus objectius. 
 
 
Noves oportunitats que poden sorgir: 
 
Atenen a l’experiència viscuda en tallers que ja s’han realitzat en diferents indrets del 
territori hem vist sorgir d’altres iniciatives, com la de programar una sèrie de xerrades 
de les persones grans que tinguin certa experiència en diferents àmbits, de treball, 
cultura, social, etc. amb l’objectiu de fer unes xerrades als joves en les que l’objectiu és 
transmetre’ls els seus records, vivències i coneixement. 
 
A títol d’exemple podem citar les xerrades sobre: 
 

 El pa de cada dia, basat en com es vivia abans: el menjar, la neteja, les relacions 
intimes, l’esbarjo, etc. 

 Jocs joguines i cançons al carrer, basat en els jocs tradicionals. 

 Família i guerra, basat en l’experiència de viure els efectes d’un conflicte. 

 Posar fil a l’agulla, sobre les feines que abans es feien a casa: cosir, rentar, 
cuinar, etc. 

 Teixint la vida, sobre la feina a la fàbrica. 

 Etc. 
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Epíleg: l’estimulació cognitiva 
 
L’estimulació cognitiva basada en la “reminiscència” o “els records” es basa en la 
teoria de la reminiscència que és una teoria del coneixement segons la qual conèixer 
és recordar. L’origen etimològic de la paraula reminiscència ens indica que podria 
traduir-se com la “capacitat de rememorar coses del passat”. Reminiscència és la 
representació mental d’una situació, un fet que va passar en un temps passat. 

L’edat d’una persona amb els seus records en resumeix tota la seva vida. Ha acumulat 
episodis d’alegries, penes, desitjos, esperances, amors, penediments, treballs, 
malalties, desesperacions, oblits,... Des d’emocions generals fins a olors, sabors, sons, 
músiques, imatges i sensacions de tacte. Tot plegat va constituint una xarxa complexa 
de vivències que es distribueixen al llarg del temps viscut. 

Una forma d’adequació a l‘entorn implica el coneixement de qui som i de qui hem 
estat. Totes les persones retenim records sobre el nostre passat, sobretot recordem 
més aquelles coses que ens han marcat positivament o negativament. 

El Taller “Records de tota una Vida” creiem que pot ajudar a persones amb estadis 
incipients de pèrdua de memòria, ja que els permet recordar experiències del seu 
passat d’una manera absolutament natural i sense massa esforç. A més, si d’entrada 
no els ve a la memòria cap record, la participació i la interacció amb els altres 
participants el ajuda a estimular els seus propis records.  

 

 

Copyright El Llibre de la Vida – 2018 

https://llibredelavida.wordpress.com/ 
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Annex 1 - GUIÓ 

 

 

Possibles preguntes sobre: la  infància 

 

On vàreu néixer i en quin any? 

.............................................................................................................................................................. 

Com es deien els teus pares i els teus avis? 

.............................................................................................................................................................. 

Com era el lloc on vàreu néixer? (ciutat, barri, casa) 

.............................................................................................................................................................. 

Com era la casa on vàreu néixer? (quines comoditats teníeu: aigua, gas, elèctric, calefacció, lavabo, TV, 
radio, internet, nevera, rentaplats, rentadora) 

.............................................................................................................................................................. 

Com era la vostra escola? (tenia: pati, calefacció, ordinadors, laboratoris, ...) 

.............................................................................................................................................................. 

A que jugàveu de petits? (quins jocs de carrer o d’altres recordeu?) 

.............................................................................................................................................................. 

Què berenàveu quan éreu petits? 

.............................................................................................................................................................. 

Què és el que trobeu a faltar més de quan éreu petits? 

.............................................................................................................................................................. 

 

Possibles preguntes sobre: la joventut 

Com eren les relacions entre els nois i les noies quan éreu joves? 

.............................................................................................................................................................. 

Com us vàreu enamorar? 

.............................................................................................................................................................. 
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Quines distraccions teníeu el cap de setmana i on anàveu els diumenges? 

.............................................................................................................................................................. 

Quines festes recordeu? Els dies de festa us vestiu o menjàveu quelcom especial? 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

Possibles preguntes sobre: l’edat adulta  

A quina edat vàreu començar a treballar 

.............................................................................................................................................................. 

Quin horari fèieu? 

.............................................................................................................................................................. 

Quant cobràveu en el vostre primer treball? 

.............................................................................................................................................................. 

Quants i quins oficis heu tingut?  

.............................................................................................................................................................. 

 

Possibles preguntes sobre: els records de la vida en general o les Anècdotes 

Teniu algun record d’alguna cosa important que vagi passar a la vostra ciutat?  

.............................................................................................................................................................. 

Com eren les festes abans? (festa major, festa del patró del seu ofici, la processó de Corpus, Nadal, Reis, 
etc.) 

.............................................................................................................................................................. 

Com eren les botigues abans? Hem podeu explicar alguna mesura de les que abans fèieu servir? (unça, 
petricó, ...) 

.............................................................................................................................................................. 

 

Copyright El Llibre de la Vida - 2018 


