
Escola de salut per a gent gran
Sant Andreu - Casernes

Enfilem la salut
i la comunitat

Del 6 d’abril al 15 de juny de 2017
Lloc: Ateneu l’Harmonia
Carrer Sant Adrià, 20 - 08030 Barcelona
Dia: Dijous
Horari: de 10.15 a 12.15 h
Inscripció gratuïta

‘La llançadora’
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06 d’abril     Inauguració. Presentacions. Bon tracte a la gent gran

13 d’abril     Dansateràpia

20 d’abril     Seguretat al carrer i a casa

27 d’abril     Ioga

04 de maig  Taller musical

11 de maig  Gestió del dolor

18 de maig  Esquena sana. Exercicis teòric-pràctics

25 de maig  Riscos a la llar, farmaciola i prevenció de l’onada de       

          calor (POCS)

01 de juny   Fitoteràpia. Remeis casolans

08 de juny   Sexualitat per a tots

15 de juny   Cloenda: Les cançons inoblidables

Per a més informació, pregunti al taulell de la 1a planta del CAP Casernes 

L’escola de salut per a gent gran, és un espai de trobada on compartir 
experiències entre persones grans del barri, professionals del CAP i 
persones de la comunitat relacionades amb la salut. 

Calendari

atencioprimariaicsbcn.wordpress.com/capcasernes/  @apicsbcn  #CAPCasernes
         #EscolaDeSalut
         #MésPrimària

06 d’abril     Inauguració. Presentacions. Bon tracte a la gent gran

13 d’abril     Dansateràpia

20 d’abril     Seguretat al carrer i a casa

27 d’abril     Ioga

04 de maig  Taller musical

11 de maig  Gestió del dolor

18 de maig  Esquena sana. Exercicis teòric-pràctics

25 de maig  Riscos a la llar, farmaciola i prevenció de l’onada de       

          calor (POCS)

01 de juny   Fitoteràpia. Remeis casolans

08 de juny   Sexualitat per a tots

15 de juny   Cloenda: Les cançons inoblidables

L’escola de salut per a gent gran, és un espai de trobada on compartir 
experiències entre persones grans del barri, professionals del CAP i 
persones de la comunitat relacionades amb la salut. 

Calendari

atencioprimariaicsbcn.wordpress.com/capcasernes/  @apicsbcn  #CAPCasernes
         #EscolaDeSalut
         #MésPrimària

Per a més informació, pregunti al taulell de la 1a planta del CAP Casernes 

Amb la col·laboració de: Amb la col·laboració de:

Bailarinas sin fronteras Bailarinas sin fronteras


