
OBRADOIRO DE MEMORIA E ESTIMULACIÓN COGNITIVA  

OBXECTO 

Os pequenos esquecementos e os fallos de memoria son os déficits cognitivos que 

máis preocupan ao alcanzar certa idade.  

O Concello de Betanzos pon en marcha este obradoiro de memoria e de estimulación 

cognitiva para, a través de diversas actividades, contribuír a manter e mellorar o 

rendemento cerebral das persoas maiores de 65 anos. 

OBXECTIVOS  

-Obxectivo xeral: 

 Propoñer actividades tendentes a previr o envellecemento cerebral. 

-Obxectivos específicos: 

 Coñecer as estruturas da memoria.  

 Desenvolver estratexias que posibiliten manter unha memoria activa. 

 Mellorar o funcionamento dos procesos cognitivos básicos. 

 Diminuír os esquecementos cotiáns. 

 Aumentar a capacidade memorística. 

 Aumentar o coñecemento e mellorar o uso dos medios de comunicación. 

 Manter activas as persoas usuarias a nivel cognitivo, social, sensorial, motriz e 

funcional. 

 Aprender técnicas de memorización que faciliten o día a día. 

 Mellorar o estado de ánimo. 

 Fomentar as relacións sociais. 

 Mellorar a autoestima. 

 Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias. 

PERSOAS USUARIAS 

Persoas maiores de 65 anos que queiran previr a deterioración cognitiva ou con 

deterioración cognitiva leve.  

LUGAR, DATAS E HORARIO  

O taller 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.  

Terá lugar todos os martes de 10:30 h a 12:30 desde o 27 de novembro de 2018 ata o 

18 de xuño de 2019.  

PRAZAS 

Ofértanse un máximo de 16 prazas. Será necesario un mínimo de 10 persoas para 

realizar a actividade. Terán prioridade as persoas empadroadas. 

CUSTO 



A actividade é gratuíta. 

PREINSCRICIÓN 

O prazo de preinscrición será do luns 12 ao venres 16 de novembro. 

O impreso de preinscrición do obradoiro de memoria e estimulación cognitiva do 

Concello de Betanzos 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 preinscrición: 

- Impreso de preinscrición debidamente cuberto.  

Lugar de presentación: 

- Servizos Sociais. Praza do Emigrante s/n, de luns a venres en horario 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 20 de novembro.  

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 admitidos/as realizarase un sorteo público no 

Salón azul do Liceo, o día 19 de novembro. No sorteo seguiranse as premisas 

de prioridade recollidas anteriormente. 

Así mesmo, o sorteo dará lugar a unha listaxe de agarda. No caso de que os/as 

admitidos/as 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. 

http://www.betanzos.gal/


Como parte práctica realizaranse actividades para exercitar, tanto a memoria, como 

outros procesos cognitivos como a atención ou a orientación espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO: SOLICITUDE 

 

 


