LUDOMEMO
CATÁLEG productes

Nombre

Descripció

Producte

Preu (sense iva)

CD
Memória
(exercicis
de
memòria)

Et presentem un CD amb exercicis pràctics, divertits i
útils que pots utilitzar de manera gratuïta, sense
necessitat de tenir un professor amb tu. Aquest
material va dirigit a totes aquelles persones, adults i
majors, que vulguin entrenar la seva memòria i
mantenir activa la seva ment.
Utilitzar aquest CD et permetrà treballar la memòria a
diferents nivells, de maneres molt variades i alhora
divertides, per ajudar a entendre la lògica, la
comprensió, l’orientació espacial i temporal, l’atenció i
totes aquestes capacitats cognitives que col·laboren
per a millorar la memòria. Per utilitzar aquest material
només són necessàries les ganes. Si disposes d’un
ordinador i tens nocions bàsiques d’informàtica, podràs
jugar amb els exercicis que es presenten en el CD i
entrenar la memòria d’una manera divertida. Pots
realitzar els exercicis tants cops com vulguis,
sempre pots anar perfeccionant els resultats.

15.00€

Ludomemo
Interactiu
PC

Un programa amb exercicis multimedia
especialment concebuts per estimular quatre áreas
cognitivas básicas: llenguatge, memòria, atenció i
càlcul. Inclou accés a estadísticas de resultats.
*si el descarregas online et sortirá 11 euros mes
econòmic.

40.00€

Ludomemo
Interactiu
PC
Professional

Un programa amb exercicis multimedia
especialment concebuts per estimular quatre áreas
cognitivas básicas: llenguatge, memòria, atenció i
càlcul. Inclou accés a estadísticas de resultats. En
aquesta versió professional s'ofereix a més un panell
d'aministració de fins a 30 usuaris, per controlar
resultats o gestionar les seves dades.
*si el descarregas online et sortirá 11 euros mes
econòmic.

60.00€

Manual
per
Tallers
de
Memòria
(NOU
EN
CATALÀ)

Complet Manual amb tota l'informació práctica y
pedagógica necessaria per a la posta en marxa d'els
Tallers de Memòria.
Nova versió amb cinc sessions més de memòria
afegides
*si el descarregas online et sortirá 8 euros mes
econòmic. Lo enviem en format pdf. La majoría
d'ordinadors disposen d'Acrobat Reader per llegir
aquests arxius. Si no és el teu cas pots
descarrregar-lo gratuïtament de la web oficial de
Adobe des d'aquest enllaç

13.30€

Nombre

Descripció

Producte

Preu (sense iva)

bloc 01

Estalvia temps i feina en la elaboració de les teves
sessions. Disposem de moltes sessions preparades
per ser utilitzades en tallers de memòria. Totes elles
han estat provades per grups presencials amb
resultats satisfactoris. Cada sessió inclou un número
d’exercicis que poden variar en funció de la seva
dificultat i contingut, amb una duració estimada de 1
hora;;a més a més, l’exercici que ho requereixi podrà
portar una fitxa annexa (per exemple, una sopa de
lletres). Les sessions s’han distribuït en bloques de
10, dintre de cadascun s’ha procurat tractar tots els
aspectes cognitius relacionats amb la
memoria,posant èmfasi a aquells que, sota el nostre
criteri, tenen més pes específic. Totes les sessions
són diferents entre sí. El nostre objectiu ha estat
sempre estimular la memòria procurant, al mateix
temps, que els assistents passin una estona amena
i divertida.Mes informació*Descomptes per compra:
Si la teva compra de sessions es de 10 euros, tens
un descompte del 20%.Per 40 € un 25%Per 60€ un
33%Per 120€ un 35%Y per 180€ un 38% de
descompte.(*)El descompte surt reflectit a l'hora de
fer el pagament.(**) descàrrega online.

segons opció escollida

bloc 02

Estalvia temps i feina en la elaboració de les teves
sessions. Disposem de moltes sessions preparades
per ser utilitzades en tallers de memòria. Totes elles
han estat provades per grups presencials amb
resultats satisfactoris. Cada sessió inclou un número
d’exercicis que poden variar en funció de la seva
dificultat i contingut, amb una duració estimada de 1
hora;;a més a més, l’exercici que ho requereixi podrà
portar una fitxa annexa (per exemple, una sopa de
lletres). Les sessions s’han distribuït en bloques de
10, dintre de cadascun s’ha procurat tractar tots els
aspectes cognitius relacionats amb la
memoria,posant èmfasi a aquells que, sota el nostre
criteri, tenen més pes específic. Totes les sessions
són diferents entre sí. El nostre objectiu ha estat
sempre estimular la memòria procurant, al mateix
temps, que els assistents passin una estona amena
i divertida.Mes informació*Descomptes per compra:
Si la teva compra de sessions es de 10 euros, tens
un descompte del 20%.Per 40 € un 25%Per 60€ un
33%Per 120€ un 35%Y per 180€ un 38% de
descompte.(*)El descompte surt reflectit a l'hora de
fer el pagament.(**) descàrrega online.

segons opció escollida

Nombre

Descripció

Producte

Preu (sense iva)

bloc 03

Estalvia temps i feina en la elaboració de les teves
sessions. Disposem de moltes sessions preparades
per ser utilitzades en tallers de memòria. Totes elles
han estat provades per grups presencials amb
resultats satisfactoris. Cada sessió inclou un número
d’exercicis que poden variar en funció de la seva
dificultat i contingut, amb una duració estimada de 1
hora;;a més a més, l’exercici que ho requereixi podrà
portar una fitxa annexa (per exemple, una sopa de
lletres). Les sessions s’han distribuït en bloques de
10, dintre de cadascun s’ha procurat tractar tots els
aspectes cognitius relacionats amb la
memoria,posant èmfasi a aquells que, sota el nostre
criteri, tenen més pes específic. Totes les sessions
són diferents entre sí. El nostre objectiu ha estat
sempre estimular la memòria procurant, al mateix
temps, que els assistents passin una estona amena
i divertida.Mes informació*Descomptes per compra:
Si la teva compra de sessions es de 10 euros, tens
un descompte del 20%.Per 40 € un 25%Per 60€ un
33%Per 120€ un 35%Y per 180€ un 38% de
descompte.(*)El descompte surt reflectit a l'hora de
fer el pagament.(**) descàrrega online.

segons opció escollida

bloc 04

Estalvia temps i feina en la elaboració de les teves
sessions. Disposem de moltes sessions preparades
per ser utilitzades en tallers de memòria. Totes elles
han estat provades per grups presencials amb
resultats satisfactoris. Cada sessió inclou un número
d’exercicis que poden variar en funció de la seva
dificultat i contingut, amb una duració estimada de 1
hora;;a més a més, l’exercici que ho requereixi podrà
portar una fitxa annexa (per exemple, una sopa de
lletres). Les sessions s’han distribuït en bloques de
10, dintre de cadascun s’ha procurat tractar tots els
aspectes cognitius relacionats amb la
memoria,posant èmfasi a aquells que, sota el nostre
criteri, tenen més pes específic. Totes les sessions
són diferents entre sí. El nostre objectiu ha estat
sempre estimular la memòria procurant, al mateix
temps, que els assistents passin una estona amena
i divertida.Mes informació*Descomptes per compra:
Si la teva compra de sessions es de 10 euros, tens
un descompte del 20%.Per 40 € un 25%Per 60€ un
33%Per 120€ un 35%Y per 180€ un 38% de
descompte.(*)El descompte surt reflectit a l'hora de
fer el pagament.(**) descàrrega online.

segons opció escollida

Nombre

Descripció

Producte

Preu (sense iva)

bloc 05

Estalvia temps i feina en la elaboració de les teves
sessions. Disposem de moltes sessions preparades
per ser utilitzades en tallers de memòria. Totes elles
han estat provades per grups presencials amb
resultats satisfactoris. Cada sessió inclou un número
d’exercicis que poden variar en funció de la seva
dificultat i contingut, amb una duració estimada de 1
hora;;a més a més, l’exercici que ho requereixi podrà
portar una fitxa annexa (per exemple, una sopa de
lletres). Les sessions s’han distribuït en bloques de
10, dintre de cadascun s’ha procurat tractar tots els
aspectes cognitius relacionats amb la
memoria,posant èmfasi a aquells que, sota el nostre
criteri, tenen més pes específic. Totes les sessions
són diferents entre sí. El nostre objectiu ha estat
sempre estimular la memòria procurant, al mateix
temps, que els assistents passin una estona amena
i divertida.Mes informació*Descomptes per compra:
Si la teva compra de sessions es de 10 euros, tens
un descompte del 20%.Per 40 € un 25%Per 60€ un
33%Per 120€ un 35%Y per 180€ un 38% de
descompte.(*)El descompte surt reflectit a l'hora de
fer el pagament.(**) descàrrega online.

segons opció escollida

bloc 06

Estalvia temps i feina en la elaboració de les teves
sessions. Disposem de moltes sessions preparades
per ser utilitzades en tallers de memòria. Totes elles
han estat provades per grups presencials amb
resultats satisfactoris. Cada sessió inclou un número
d’exercicis que poden variar en funció de la seva
dificultat i contingut, amb una duració estimada de 1
hora;;a més a més, l’exercici que ho requereixi podrà
portar una fitxa annexa (per exemple, una sopa de
lletres). Les sessions s’han distribuït en bloques de
10, dintre de cadascun s’ha procurat tractar tots els
aspectes cognitius relacionats amb la
memoria,posant èmfasi a aquells que, sota el nostre
criteri, tenen més pes específic. Totes les sessions
són diferents entre sí. El nostre objectiu ha estat
sempre estimular la memòria procurant, al mateix
temps, que els assistents passin una estona amena
i divertida.Mes informació*Descomptes per compra:
Si la teva compra de sessions es de 10 euros, tens
un descompte del 20%.Per 40 € un 25%Per 60€ un
33%Per 120€ un 35%Y per 180€ un 38% de
descompte.(*)El descompte surt reflectit a l'hora de
fer el pagament.(**) descàrrega online.

segons opció escollida

Nombre
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bloc 07

Estalvia temps i feina en la elaboració de les teves
sessions. Disposem de moltes sessions preparades
per ser utilitzades en tallers de memòria. Totes elles
han estat provades per grups presencials amb
resultats satisfactoris. Cada sessió inclou un número
d’exercicis que poden variar en funció de la seva
dificultat i contingut, amb una duració estimada de 1
hora;;a més a més, l’exercici que ho requereixi podrà
portar una fitxa annexa (per exemple, una sopa de
lletres). Les sessions s’han distribuït en bloques de
10, dintre de cadascun s’ha procurat tractar tots els
aspectes cognitius relacionats amb la
memoria,posant èmfasi a aquells que, sota el nostre
criteri, tenen més pes específic. Totes les sessions
són diferents entre sí. El nostre objectiu ha estat
sempre estimular la memòria procurant, al mateix
temps, que els assistents passin una estona amena
i divertida.Mes informació*Descomptes per compra:
Si la teva compra de sessions es de 10 euros, tens
un descompte del 20%.Per 40 € un 25%Per 60€ un
33%Per 120€ un 35%Y per 180€ un 38% de
descompte.(*)El descompte surt reflectit a l'hora de
fer el pagament.(**) descàrrega online.

segons opció escollida

bloc 08

Estalvia temps i feina en la elaboració de les teves
sessions. Disposem de moltes sessions preparades
per ser utilitzades en tallers de memòria. Totes elles
han estat provades per grups presencials amb
resultats satisfactoris. Cada sessió inclou un número
d’exercicis que poden variar en funció de la seva
dificultat i contingut, amb una duració estimada de 1
hora;;a més a més, l’exercici que ho requereixi podrà
portar una fitxa annexa (per exemple, una sopa de
lletres). Les sessions s’han distribuït en bloques de
10, dintre de cadascun s’ha procurat tractar tots els
aspectes cognitius relacionats amb la
memoria,posant èmfasi a aquells que, sota el nostre
criteri, tenen més pes específic. Totes les sessions
són diferents entre sí. El nostre objectiu ha estat
sempre estimular la memòria procurant, al mateix
temps, que els assistents passin una estona amena
i divertida.Mes informació*Descomptes per compra:
Si la teva compra de sessions es de 10 euros, tens
un descompte del 20%.Per 40 € un 25%Per 60€ un
33%Per 120€ un 35%Y per 180€ un 38% de
descompte.(*)El descompte surt reflectit a l'hora de
fer el pagament.(**) descàrrega online.

segons opció escollida

Nombre

Descripció

Producte

Preu (sense iva)

bloc 09

Estalvia temps i feina en la elaboració de les teves
sessions. Disposem de moltes sessions preparades
per ser utilitzades en tallers de memòria. Totes elles
han estat provades per grups presencials amb
resultats satisfactoris. Cada sessió inclou un número
d’exercicis que poden variar en funció de la seva
dificultat i contingut, amb una duració estimada de 1
hora;;a més a més, l’exercici que ho requereixi podrà
portar una fitxa annexa (per exemple, una sopa de
lletres). Les sessions s’han distribuït en bloques de
10, dintre de cadascun s’ha procurat tractar tots els
aspectes cognitius relacionats amb la
memoria,posant èmfasi a aquells que, sota el nostre
criteri, tenen més pes específic. Totes les sessions
són diferents entre sí. El nostre objectiu ha estat
sempre estimular la memòria procurant, al mateix
temps, que els assistents passin una estona amena
i divertida.Mes informació*Descomptes per compra:
Si la teva compra de sessions es de 10 euros, tens
un descompte del 20%.Per 40 € un 25%Per 60€ un
33%Per 120€ un 35%Y per 180€ un 38% de
descompte.(*)El descompte surt reflectit a l'hora de
fer el pagament.(**) descàrrega online.

segons opció escollida

Método
de
motricidad
y
memoria

Pont Geis, Pilar y Carroggio Rubí, Maite. (2007)
Barcelona. Edit. Paidotribo.Finalitats del programa •
Objectius de l’activitat motriu • Objectius de l’activitat
cognitiva • Referents teòrics de la memòria • Tècniques
mnemòniques o recursos cognitius • Mnemotècniques
visuals • Mnemotècniques verbals • Altres
mnemotècniques • Tècniques corporals o recursos
motrius • Premisses metodològiques pel treball pràctic •
Estratègies de intervenció en la memòria motriu •
Taxonomia del treball motriu i cognitiu. Segona part:
Propostes pràctiques Propostes d’exercicis del
«Mètode de motricitat i memòria» Símbols utilitzats
Fitxes d’activitats de memòria) Propostes d’activitats
cognitives d’aula Proposta de 111 exercicis de
memòria per realitzar a l’aula B) Propostes d’activitats
cognitives motrius Proposta de 155 exercicis
motrius de memòria per realitzar a la sala o pavelló.

41.00€

Ludomemo.Ejercite
su
Memoria

Carroggio, Maite y Pont, Pilar. (2007). Cd y quadern
de exercicis de memòria. Barcelona. Edit. Paidotribo.
En aquest manual, juntament amb el CD que
l’acompanya, trobarà un programa d’exercicis,
agrupats en 10 sessions. En cada una d’elles es
presenten cinc exercicis que responen a diferents
tipus de treball de la memòria: atenció, llenguatge
sensorial, imaginació i percepció espaial. Els exercicis
poden realitzar-se en paper o amb el CD a
l’ordinador. Ambdós formats segueixen la mateixa
estructura i contemplen les mateixes propostes. Per
realitzar els exercicis del llibre, només necessita un
llapis o bolígraf.

18.00€

Mantenerse
en
forma
de
mayor

Pont, P., Armengol, M., Carroggio, M. y Moreno,
M.(2003). Barcelona. Edit. Paidotribo. Llibre
eminentment pràctic, dirigit tant als professionals com
a les persones grans que desitgin realitzar exercicis
a casa seva. Es proposen 102 exercicis senzills però
útils, propostes de tonificació i estiraments de
diferents grups musculars, exercicis de mobilitat
articular, de respiració, exercicis per la cara, etc.
S’entrega una làmina tipus pòster on es presenten 4
taulers d’exercicis.

14.00€

Nombre

Descripció

Producte

Preu (sense iva)

Movimiento
creativo
con
personas
mayores

Pont, P. y Carroggio, M. (2000). Barcelona. Edit.
Paidotribo. Aquest és un llibre principalment de
propostes pràctiques, dirigit a professionals que
estiguin interessats en els recursos per enriquir les
sessions. Es presenten 310 propostes d’exercicis
creatius, utilitzant diferents materials i tenint com a
punt de referència els objectius de treball amb les
persones grans.

13.00€

Tercera
edad,
actividad
física
y
salud

Pont, P. (1994). Barcelona. Edit. Paidotribo.Manual
bàsic per el treball amb persones grans, dirigit tant a
professionals com a usuaris. Presenta una primera
part teòrica on es tracta el tema de l’alimentació, els
aspectes biològics, psicològics de les persones grans i
aspectes pedagògics i una segona part de aplicació
pràctica on es proposen diferents tècniques corporals
i una gran varietat d’exercicis aplicats a les persones
grans.

20.00€

CD Audio

Un CD. Amb 60 sons diferents per treballar la
memòria auditiva, el reconeixement, l’atenció etc. Són
sons comuns i familiars per nosaltres.
El CD. Es presenta en:
Blocs de 4 sons.
60 sons diferents en total.
Venen inclosos alguns exercicis per desenvolupar
als tallers.
*si el descarregas online et sortirá 6 euros mes
econòmic. Escoltar un fragment (tots els sons
apareixen 2 vegades)

12.00€

Nombre

Descripció

Producte

Preu (sense iva)

CD
relaxació
guiada

CD audio amb tres sessions
de relaxació: una sessió de
tensió-relaxació, una de
relaxació pasiva, y una sessió de visualització. Totas
han estat
ideadas per a realiztarlas assegut o estirat al terra.
Contingut: 1ª sessió : tensió relaxació. Duració: 35
minuts.
2ª sessió: relaxació pasiva. Duració: 20
minuts.
3ª sessió: visualització.
Duració: 15
minuts.
*si el descarregas online et sortirá 5 euros mes
econòmic.
Escoltar un fragment

15.00€

oferta 1

Compra el manual online per tallers de memòria, i de
regal descarregat 3 packs de lláminas: atenció, sopa
de lletras i diferencias, i un sonic ambient de regal

17.00€

Oferta 2

Compra 3 blocs de sessions online (nº 4,5 y 6) y de
regal descarregat el nostre CD de audio amb 60
sons per las teves clases.

46.00€

Oferta Clients

T'oferim el programa de Ludomemo Interactiu PC
personal
+ el nostre CD Audio per exercicis
+el manual per a Tallers de memòria
+el CD de memòria
Tot al preu de 40 euros descarregant-lo a través
d'internet (en línia).

47.00€

Nombre

Descripció

Producte

Preu (sense iva)

bloc 10

Estalvia temps i feina en la elaboració de les teves
sessions. Disposem de moltes sessions preparades
per ser utilitzades en tallers de memòria. Totes elles
han estat provades per grups presencials amb
resultats satisfactoris. Cada sessió inclou un número
d’exercicis que poden variar en funció de la seva
dificultat i contingut, amb una duració estimada de 1
hora;;a més a més, l’exercici que ho requereixi podrà
portar una fitxa annexa (per exemple, una sopa de
lletres). Les sessions s’han distribuït en bloques de
10, dintre de cadascun s’ha procurat tractar tots els
aspectes cognitius relacionats amb la
memoria,posant èmfasi a aquells que, sota el nostre
criteri, tenen més pes específic. Totes les sessions
són diferents entre sí. El nostre objectiu ha estat
sempre estimular la memòria procurant, al mateix
temps, que els assistents passin una estona amena
i divertida.Mes informació*Descomptes per compra:
Si la teva compra de sessions es de 10 euros, tens
un descompte del 20%.Per 40 € un 25%Per 60€ un
33%Per 120€ un 35%Y per 180€ un 38% de
descompte.(*)El descompte surt reflectit a l'hora de
fer el pagament.(**) descàrrega online.

segons opció escollida

bloc 11

Estalvia temps i feina en la elaboració de les teves
sessions. Disposem de moltes sessions preparades
per ser utilitzades en tallers de memòria. Totes elles
han estat provades per grups presencials amb
resultats satisfactoris. Cada sessió inclou un número
d’exercicis que poden variar en funció de la seva
dificultat i contingut, amb una duració estimada de 1
hora;;a més a més, l’exercici que ho requereixi podrà
portar una fitxa annexa (per exemple, una sopa de
lletres). Les sessions s’han distribuït en bloques de
10, dintre de cadascun s’ha procurat tractar tots els
aspectes cognitius relacionats amb la
memoria,posant èmfasi a aquells que, sota el nostre
criteri, tenen més pes específic. Totes les sessions
són diferents entre sí. El nostre objectiu ha estat
sempre estimular la memòria procurant, al mateix
temps, que els assistents passin una estona amena
i divertida.Mes informació*Descomptes per compra:
Si la teva compra de sessions es de 10 euros, tens
un descompte del 20%.Per 40 € un 25%Per 60€ un
33%Per 120€ un 35%Y per 180€ un 38% de
descompte.(*)El descompte surt reflectit a l'hora de
fer el pagament.(**) descàrrega online.

segons opció escollida

Nombre

Descripció

Producte

Preu (sense iva)

bloc 12

Estalvia temps i feina en la elaboració de les teves
sessions. Disposem de moltes sessions preparades
per ser utilitzades en tallers de memòria. Totes elles
han estat provades per grups presencials amb
resultats satisfactoris. Cada sessió inclou un número
d’exercicis que poden variar en funció de la seva
dificultat i contingut, amb una duració estimada de 1
hora;;a més a més, l’exercici que ho requereixi podrà
portar una fitxa annexa (per exemple, una sopa de
lletres). Les sessions s’han distribuït en bloques de
10, dintre de cadascun s’ha procurat tractar tots els
aspectes cognitius relacionats amb la
memoria,posant èmfasi a aquells que, sota el nostre
criteri, tenen més pes específic. Totes les sessions
són diferents entre sí. El nostre objectiu ha estat
sempre estimular la memòria procurant, al mateix
temps, que els assistents passin una estona amena
i divertida.Mes informació*Descomptes per compra:
Si la teva compra de sessions es de 10 euros, tens
un descompte del 20%.Per 40 € un 25%Per 60€ un
33%Per 120€ un 35%Y per 180€ un 38% de
descompte.(*)El descompte surt reflectit a l'hora de
fer el pagament.(**) descàrrega online.

segons opció escollida

bloc 13

Estalvia temps i feina en la elaboració de les teves
sessions. Disposem de moltes sessions preparades
per ser utilitzades en tallers de memòria. Totes elles
han estat provades per grups presencials amb
resultats satisfactoris. Cada sessió inclou un número
d’exercicis que poden variar en funció de la seva
dificultat i contingut, amb una duració estimada de 1
hora;;a més a més, l’exercici que ho requereixi podrà
portar una fitxa annexa (per exemple, una sopa de
lletres). Les sessions s’han distribuït en bloques de
10, dintre de cadascun s’ha procurat tractar tots els
aspectes cognitius relacionats amb la
memoria,posant èmfasi a aquells que, sota el nostre
criteri, tenen més pes específic. Totes les sessions
són diferents entre sí. El nostre objectiu ha estat
sempre estimular la memòria procurant, al mateix
temps, que els assistents passin una estona amena
i divertida.Mes informació*Descomptes per compra:
Si la teva compra de sessions es de 10 euros, tens
un descompte del 20%.Per 40 € un 25%Per 60€ un
33%Per 120€ un 35%Y per 180€ un 38% de
descompte.(*)El descompte surt reflectit a l'hora de
fer el pagament.(**) descàrrega online.

segons opció escollida

Nombre

Descripció

Producte

Preu (sense iva)

bloc 14

Estalvia temps i feina en la elaboració de les teves
sessions. Disposem de moltes sessions preparades
per ser utilitzades en tallers de memòria. Totes elles
han estat provades per grups presencials amb
resultats satisfactoris. Cada sessió inclou un número
d’exercicis que poden variar en funció de la seva
dificultat i contingut, amb una duració estimada de 1
hora;;a més a més, l’exercici que ho requereixi podrà
portar una fitxa annexa (per exemple, una sopa de
lletres). Les sessions s’han distribuït en bloques de
10, dintre de cadascun s’ha procurat tractar tots els
aspectes cognitius relacionats amb la
memoria,posant èmfasi a aquells que, sota el nostre
criteri, tenen més pes específic. Totes les sessions
són diferents entre sí. El nostre objectiu ha estat
sempre estimular la memòria procurant, al mateix
temps, que els assistents passin una estona amena
i divertida.Mes informació*Descomptes per compra:
Si la teva compra de sessions es de 10 euros, tens
un descompte del 20%.Per 40 € un 25%Per 60€ un
33%Per 120€ un 35%Y per 180€ un 38% de
descompte.(*)El descompte surt reflectit a l'hora de
fer el pagament.(**) descàrrega online.

segons opció escollida

bloc 15

Estalvia temps i feina en la elaboració de les teves
sessions. Disposem de moltes sessions preparades
per ser utilitzades en tallers de memòria. Totes elles
han estat provades per grups presencials amb
resultats satisfactoris. Cada sessió inclou un número
d’exercicis que poden variar en funció de la seva
dificultat i contingut, amb una duració estimada de 1
hora;;a més a més, l’exercici que ho requereixi podrà
portar una fitxa annexa (per exemple, una sopa de
lletres). Les sessions s’han distribuït en bloques de
10, dintre de cadascun s’ha procurat tractar tots els
aspectes cognitius relacionats amb la
memoria,posant èmfasi a aquells que, sota el nostre
criteri, tenen més pes específic. Totes les sessions
són diferents entre sí. El nostre objectiu ha estat
sempre estimular la memòria procurant, al mateix
temps, que els assistents passin una estona amena
i divertida.Mes informació*Descomptes per compra:
Si la teva compra de sessions es de 10 euros, tens
un descompte del 20%.Per 40 € un 25%Per 60€ un
33%Per 120€ un 35%Y per 180€ un 38% de
descompte.(*)El descompte surt reflectit a l'hora de
fer el pagament.(**) descàrrega online.

segons opció escollida

Nombre

Descripció

Programa
anual
de
motricidad
y
memoria
para
personas
mayores

L'envelliment satisfactori exigeix
&#8203;&#8203;que la persona gran conservi
l'autonomia funcional i el control de la situació, per a
això és imprescindible que preservi les funcions
cognitives, sent la memòria la que més atenció ocupa
ja que el seu deteriorament en la vellesa és més
significatiu. La implementació de programes
d'exercici físic combinats amb l'entrenament conjunt
de la memòria té efectes positius sobre la cognició en
persones d'edat avançada i fins i tot sobre aquells
afectats per la malaltia d'Alzheimer. És per això que
les autores en el seu programa de Motrocidad i
Memòria plantegen situacions pràctiques que
permeten entrenar les capacitats cognitives i
motrius que fan possible un envelliment més
saludable.
En aquest llibre es desenvolupen 30 sessions
pràctiques que conformen un programa anual amb la
descripció detallada dels exercicis realitzats a l'aula
com dels exercicis motrius corresponents. (llibre en
castellà)

Fecha: 20/07/2018
Hora: 01:26:21

Producte

Preu (sense iva)
40.00€

