
INFORMACIÓN DO OBRADOIRO DE MEMORIA E ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

OBXECTO

A maior esperanza de vida das persoas non sempre vai acompañada dunha adecuada
calidade de vida, resentíndose desta maneira o benestar físico e psíquico das persoas
maiores.  En  numerosas  ocasións,  as  facultades  cognitivas  e  mentais  vense
deterioradas  por  unha  falta  de  adestramento  de  habilidades  psicomotoras,  por
trastornos do estado do ánimo e pola soidade á que están expostas algunhas persoas
maiores. Na comunidade galega, isto detéctase especialmente nas mulleres, que son
as que viven de media, 6 anos máis que os homes, segundo os datos do Instituto
Galego de Estatística. 

Enfermidades  como  as  demencias,  o  Parkinson,  o  Alzheimer  ou  outros  danos
neurolóxicos  ocasionados  por  enfermidades  comúns,  alertan  de  que  é  necesario
desenvolver  estratexias  de  prevención,  a  través  dunha  adecuada  estimulación
cognitiva. Diferentes estudos avalan que o adestramento cognitivo, fundamentado nun
modelo  global  de  envellecemento  activo1,  obtén  resultados  positivos  de  cara  a
minimizar problemas de saúde xa existentes e previr outras patoloxías antes da súa
aparición. 

Co propósito de ofrecer cobertura ás necesidades da poboación maior en materia de
prevención de demencias ou problemas de memoria, o Concello de Betanzos pon en
marcha este obradoiro de estimulación cognitiva para o curso 2019/2020. 

OBXECTIVOS 

- Obxectivos xerais 
• Mellorar o funcionamento cognitivo das persoas participantes. 
• Incrementar a autonomía persoal das persoas participantes. 
• Mellorar a calidade de vida global das persoas participantes. 

- Obxectivos específicos
• Previr o deterioro das funcións cognitivas, ou no seu caso, enlentecer

este deterioro.
• Favorecer o desempeño de habilidades básicas da vida diaria. 
• Fortalecer as relacións sociais e a pertenza ao grupo. 
• Favorecer a integración das persoas participantes na comunidade. 
• Aumentar a autoestima e o autocoñecemento. 
• Minimizar estados de estrés ou trastornos emocionais. 
• Adestar en habilidades sociais. 

1Segundo  a  Organización  Mundial  da  Saúde  (OMS)  o  envellecemento  activo  é  un  proceso  de
optimización das oportunidades de saúde, participación e seguridade co fin de mellorar a calidade de
vida, a medida que as persoas maiores envellecen. 



PERSOAS USUARIAS

Persoas maiores de 60 anos que queiran previr o deterioro cognitivo ou que conten
cun deterioro leve das súas funcións cognitivas. 

LUGAR, DATAS E HORARIO 

O obradoiro de memoria e de estimulación cognitiva do Concello de Betanzos terá
lugar na Sala de usos múltiples de Servizos Sociais, Praza do Emigrante s/n. 

Realizarase os luns de 10:30 h a 12:00 h  dende o 28 de outubro de 2019 ata o 22
de xuño de 2020. 

PRAZAS

Ofértanse un  máximo de 16 prazas para ofrecer un servizo o máis pormenorizado
posible. Será necesario un mínimo de 10 persoas para realizar a actividade. Terán
prioridade as persoas empadroadas.

CUSTO

A actividade é gratuíta.

INSCRICIÓN

O prazo de inscrición será do luns 7 de outubro ao venres 18 de outubro.

A solicitude de inscrición poderá obterse en:

- Servizos Sociais. Praza do Emigrante s/n, de luns a venres en horario de 09:00
h. a 14:00 h.

- Páxina web municipal www.betanzos.gal.

A documentación para presentar na inscrición:

- Impreso de solicitude debidamente cuberto. 

Lugar de presentación:

- Edificio de Servizos Sociais. Praza do Emigrante s/n, de luns a venres de 09:00
h a 14:00 h. 

- A través da web www.betanzos.gal. 

- Nos  lugares  previstos  no  artigo  16  da  Lei  39/2015  do  procedemento
administrativo común.



PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS

A listaxe provisional de admitidos/as publicarase a partir do 21 de outubro. 

Poderase consultar na páxina web municipal  www.betanzos.gal ou nos taboleiros de
anuncios de Servizos Sociais e o Liceo.

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS

- Directa: a adxudicación será directa no caso que non se supere o número de
prazas dispoñibles. 

- Sorteo público: Se o número de solicitudes  supera as prazas dispoñibles,
antes  da  publicación  da  listaxe  de  persoas  admitidas  realizarase  un  sorteo
público no Salón azul do Liceo, o día 21 de outubro. No sorteo seguiranse as
premisas de prioridade recollidas anteriormente.

Así mesmo, o sorteo dará lugar a unha listaxe de agarda. No caso de que as persoas
admitidas  acumulen  máis  de  3  faltas  ao  mes  sen  xustificar  perderán  a  praza  e
chamarase á seguinte persoa da listaxe de agarda.

No caso de existir  prazas vacantes xa iniciada a actividade,  as persoas poderanse
incorporar nela despois do comezo desta.

METODOLOXÍA

O obradoiro será eminentemente práctico, aínda que se abordarán algunhas nocións
teóricas sobre como funciona a memoria e o esquecemento.

Como parte práctica realizaranse actividades para exercitar, tanto a memoria, como
outros procesos cognitivos como a atención ou a orientación espacial.  Así mesmo,
desenvolveranse sesións nas que se empregarán a risoterapia, a musicoterapia ou a
colorterapia como estratexias alternativas de adestramento cognitivo. 

http://www.betanzos.gal/

