
 

PRESENTACIÓ  

 

La Fundació ACE - Barcelona Alzheimer Treatment and 

Research Center és un centre innovador i de referència, nascut 

l’any 1995 amb l'objectiu de fer front a la creixent demanda en el 

tractament i l'educació de les persones que pateixen deteriorament 

cognitiu i demència, especialment la malaltia d’ Alzheimer.  

 

Des d’aleshores, la Fundació ofereix un acompanyament personalitzat 

i integral als pacients i a les seves famílies, amb un model de servei 

que inclou el diagnòstic, el tractament, el seguiment mèdic i l'atenció 

diürna. Aquest servei es desenvolupa en un context d'investigació 

clínica activa que s’acompanya d’un programa educatiu. 

 

La Fundació ACE és pionera, dins i fora del nostre país, per la seva 

metodologia de treball, per la innovació terapèutica i per la seva 

expertesa. Una infraestructura consolidada que ha esdevingut 

referent dins del món de l’Alzheimer. 

 

L’Alzheimer és una malaltia que deriva en un problema sociosanitari, 

amb incidència en tots els nivells de la societat i que no només afecta 

a la persona que la pateix directament, sinó també a la seva família i 

al seu entorn més immediat (fills, feina, amistats...). L'Alzheimer és, 

doncs, un problema que afecta diferents nivells poblacionals i, per 

tant, que s’ha d’afrontar amb una estratègia que prengui en 

consideració aquesta realitat. 

 



 

Un dels objectius de Fundació ACE és sensibilitzar la societat, 

donant visibilitat i normalitzant la malaltia d’Alzheimer i, d’aquesta 

manera, fomentant la prevenció i el diagnòstic precoç dels malalts.  

  



 

Introducció 

 

Des de Fundació ACE volem promoure una conscienciació 

generalitzada per millorar la qualitat de vida dels malats i d’aquells 

que en tenen cura.  

 

Els nens i joves són receptors indirectes d'una malaltia que afecta a 

persones molt importants en el seu desenvolupament emocional (avis 

i/o pares) i amb aquest programa volem que estiguin informats i 

preparats davant la malaltia d’Alzheimer. 

 

Sabem que el paper de l'escola és imprescindible per a la formació de 

l’alumnat de cara al seu desenvolupament personal i a la seva 

integració en la nostra societat. Pensem que l’aula és l’escenari ideal 

per tal que el professorat desenvolupi continguts transversals que 

aportin als nois i noies els coneixements i les eines necessàries 

perquè connectin amb la realitat de la malaltia d’Alzheimer. 

 

A més a més, tenim la certesa que els nens i nenes són uns bons 

transmissors de missatges al seu entorn familiar i que amb aquest 

tipus de programes poden ajudar a identificar la manifestació dels 

primers símptomes de l’Alzheimer en algun membre de la família o 

del seu cercle social més proper, afavorint-ne, així, el diagnòstic 

precoç. 

 



 

Per aquest motiu, a Fundació ACE hem dissenyat aquest programa de 

sensibilització escolar – en el qual ha intervingut personal tècnic de la 

Fundació, pedagogs i dissenyadors – adreçat a alumnes de: 

 

 Cicle inicial i mitjà de primària (dels 6 als 10 anys)  

 Cicle superior de primària (dels 10 als 12 anys) 

 Educació secundària obligatòria – ESO – (dels 12 als 16 anys) 

 

L’objectiu del programa és crear eines pràctiques per:  

 

 Motivar la reflexió entre els nens i els adolescents sobre la 

malaltia d’Alzheimer així com les seves actituds personals en 

relació a aquesta malaltia, amb la finalitat de millorar la 

convivència i el respecte als afectats. 

 Conèixer la malaltia, els seus símptomes i la seva evolució 

per tal de construir vies de relació positiva entre els afectats i 

els nens i adolescents, treballant els valors de la paciència, la 

tolerància, el respecte i l’amor pels més grans.  

 Adquirir coneixements bàsics sobre les eines mèdiques i 

socials que poden ajudar a pal·liar la situació generada per la 

malaltia, i sobre les línies de recerca i els avanços en els 

tractaments. 

 Donar un missatge positiu i d’esperança que transmeti el fet 

que la malaltia no es pot curar actualment, però que es pot 

modificar el seu curs si el pacient rep un tractament adequat, i 

que, en qualsevol cas, cal continuar apostant per la recerca. 

 



 

 

 

  



 

Materials 

 

El programa pedagògic està disponible de manera permanent al 

portal web de Fundació ACE i inclou els següents materials: 

 

 Un vídeo animat informatiu i formatiu per als alumnes. Peça 

introductòria de dos minuts de durada, amb un relat adaptat pel 

que fa al to i al llenguatge. 

 

 Un manual per al professor, amb les indicacions per aplicar les 

guies didàctiques. 

 

 Guies didàctiques per al professorat, amb els conceptes bàsics 

de la malaltia, que permeten fer un treball de classe, d’acord amb 

el disseny curricular de les àrees de coneixement.  

 

Les guies són una eina de suport per al professorat, tot integrant 

continguts i activitats, enfocades de forma transversal, i que poden 

utilitzar-se com a reforç o ampliació dels continguts propis de cada 

àrea de coneixement. 

 

Primària: 

 Llengua catalana i literatura 

 Coneixement del medi natural, social i cultural  

 Educació artística  

 Educació per a la ciutadania i els drets humans (en el cicle 

superior) 



 

 

Educació secundària obligatòria: 

 Ciències de la naturalesa 

 Educació per a la ciutadania i els drets humans 

 Educació visual i plàstica 

 Llengua catalana i literatura 

 

El missatge   

L'adaptació del missatge a l'entorn escolar es realitza a partir dels 

eixos marcats pels continguts, mètodes, valors i sistemes d'avaluació 

establerts en els diferents nivells educatius (primària i ESO).   

 

Els materials permeten una utilització no lineal a l'aula, evitant així 

qualsevol interferència amb el Projecte Curricular i el 

desenvolupament de les diferents matèries.  

 

El professorat ha de decidir la forma d’utilització dels quaderns, 

adequant-la a la seva pròpia programació. 

 

 

Moltes gràcies. 

 

 

 

 


