Ara mateix NO ho recordo??????
Ai, ai.....ho tinc a la punta de la llengua!!!
cada dia em costa més recordar-me de les coses!!!!!

Perdona, que m’has dit, ai!!!! no em concentro
No et segueixo..............
Que dius que és això?????.........

Ah!!! Ja ho sé....

Aniré al Taller d’estimulació cognitiva!!!!!!

BASES PEL TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA (els diferents tipus de memòria, l’atenció, la percepció, el
raonament, el llenguatge, les funcions executives, etc).
Nombre de places: màxim 15 persones.
Horari i dia: tots els divendres no festius de l’any de 09.30 a 11.30, excepte el mes d’agost.
Qui pot accedir al taller: qualsevol persona empadronada a Banyeres.
Requisits mínims: saber llegir i escriure i no tenir cap malaltia mental coneguda o diagnosticada i tenir més de
60 anys.
Lloc per a formalitzar l’ inscripció: el Centre Cívic Ernest Lluch.
Si es sobrepassés el nombre de places, es faria un sorteig, és per això que es lliurarà un rebut amb un número
de sol·licitud (número que serviria pel sorteig).
Assistència regular al taller: després de tres faltes, sense cap justificació, significarà que es renuncia a la plaça i
passarem a adjudicar aquesta plaça a la següent persona que segueix segons el llistat d’inscripcions.
Preu: aquest any estarà completament subvencionat per l’Ajuntament.
Data d’inscripció: del 28 de gener al 4 de febrer de 2016, però podrà ser més tard si queden places.
Professora: Sra. Yolanda Almagro, doctora en Psicologia per la URV (2002), Llicenciada en Psicologia per la URV
(1997) i Diplomada en Professorat d’EGB per la URV (1993).
Actualment és professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i també de la Universitat Rovira i Virgili
(URV) i de tallers d’estimulació cognitiva amb grups de gent gran en els municipis de La Canonja, Bellvei i
Calafell.

Banyeres del Penedès, 21 de gener de 2016
Ajuntament de Banyeres del Penedès
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