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Tallers d'Ajuda i Rehabilitació per a Persones Afectades de Malaltia Mental 
 

Mesos: Octubre a Desembre 2015. 
Lloc: Carrer del Bruc 88, 6è pis, Despatx 13 (mapa). 
 

Detall 
Aquests Tallers Rehabilitadors van dirigits a persones afectades per algun trastorn mental, amb dificultats 
relacionals i personals i que vulguin aprendre diferents temàtiques. 
 
Si hi tens iterés o coneixes algú que en pugui tenir, posa’t en contacte amb nosaltres: 

 Telèfon 932 725 055 

 Email: info@ressorgir.org 

 Web: www.ressorgir.org 
 

 
1. Taller de ioga: El benefici de l’activitat física conjuntament amb la relaxació. Els Dilluns de 16:15 

a 17:15. 

2. Taller d’Informàtica: Office (Word, Excel, Powerpoint), correu electrònic i Internet. Els Dimarts 
de 16:30 a 17:30 (inicial) o de 16:45 a 17:00 (avançat). 

3. Taller de Facebook: Creació del perfil, tècniques de seguretat, cerca d’amics, gestió de fotos, 
etiquetatge de persones i com rebre les notificacions. Els Dilluns de 18:30 a 19:30. 

4. Taller de Tècniques teatrals: Fomentar la convers de manera creativa en un espai de confiança 
a través de les tècniques teatrals, potenciant la memòria, la fluïdesa verbal i l’expressió corporal 
assertiva. Els Dimecres de 17:00 a 18:00. 

5. Taller d’Arteterapia: Desenvolupament de les capacitats creatives, creant un espai per impulsar 
l’interès i el desig, descobrir les capacitats amagades, fomentar les relacions socials i compartir 
experiències socialment integradores. Els Dimarts de 17:30 a 18:30. 

6. Taller de Creació Poètica: Desenvolupament de l’escriptura i els sentits a través de tècniques 
poètiques. No necessita d’uns coneixements previs. Dijous de 11:00 a 12:00. 

7. Tallers d’Anglès: Nivells Inicial (Divendres de 17:30 a 18:30) , Mitjà (Dimarts de 18:30 a 19:30) i 
Conversa (Dimecres de 18:30 a 19:30 amb persona nativa de Belfast). 

8. Taller de Senderisme: Millora en la salut i el benestar físic i emocional a través de caminades per 
entorns naturals (Collserola, Parcs,...). Dissabte a les 11:00, cada quinzena. 

9. Sortides Culturals i de Lleure: Visites guiades per 3 voluntaris amb l’objectiu de millorar les 
relacions socials que no són les estrictament familiars a: Observatori Fabra,  Museus, Palau 
Robert, exposicions de fotografia, platja, cinema, Filmoteca, Torre de Collserola, Jardí Botànic, 
Laberint d’Horta, Parc Güell, berenars a casa d’algun usuari, Karaoke, entre d’altres.  

https://goo.gl/maps/wn93gcgHguj
mailto:info@ressorgir.org
http://www.ressorgir.org/

