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Obradoiro de Técnicas
de Relaxación para
persoas maiores

1. Fundamentación.

2. Obxectivos.

Existen diferentes estudos que indican que as persoas que asisten de
xeito continuo a sesións de relaxación melloraban o seu estado de ánimo e
diminuían os problemas relacionados co sono (insomnio...) ao tempo que
tamén diminuían notablemente os niveis de ansiedade e o consumo de
psicofármacos (ansiolíticos e antidepresivos).

O obxectivo principal deste obradoiro é que os usuarios aprendan a
liberar tensións e a reforzar a súa autoestima, pasando un rato tranquilo e
agradable.

Ademais, tense comprobado que, a nivel mental, a relaxación ten
moitos beneficios: non só nos despexa, senón que nos permite pensar con
maior claridade e dun xeito máis creativo, posto que ao relaxarnos, actívanse
ambos hemisferios do cerebro; provoca unha sensación de paz e tranquilidade que dura ao longo de todo o día e, ademais, estes beneficios son acumulativos e evolutivos: a máis relaxación, máis tranquilidade.
A nivel físico, os beneficios da relaxación, comprobados de xeito
científico, son:
Diminución da presión arterial e do ritmo cardíaco.
Regulación da respiración, o que aporta un maior nivel de osíxeno ao
cerebro e ás células en xeral. Sobre todo, estimula o rego
sanguíneo.
Diminución da tensión muscular.
Etc.

Outros dos obxectivos que se pretenden con este obradoiro de
relaxación son os seguintes:
Adquirir coñecementos teórico - prácticos sobre as diferentes técnicas
de respiración e relaxación.
Mellorar a calidade de vida dos integrantes do grupo, diminuíndo os
niveis de ansiedade e estrés.
Estimular diferentes procesos básicos, como a atención,
concentración...
Mellorar a autoestima.
Favorecer a participación dos usuarios noutras actividades da
comunidade.

3. Marco temporal.
Prevese a necesidade dun período de 3 meses para o
desenvolvemento do obradoiro de relaxación.
Disponse dunha frecuencia asistencial de 1 día á semana/grupo de
10-15 suxeitos, en horario de mañá ou de tarde, a establecer segundo as
necesidades do Centro e a dispoñibilidade do persoal encargado de impartir a
actividade.
O obradoiro, que terá unha duración dunha hora por sesión, poderase
realizar con diferentes grupos de suxeitos (en función da demanda existente)
en diferentes períodos (outubro - decembro; xaneiro - marzo ou abril – xuño).

4. Recursos financeiros.

Emma Mayo Psicóloga

Intervención terapéutica...................................................... 15€/suxeito/mes

