Taller
IOGA OCULAR
Què els hi estem fent als nostres ulls?
Es innegable que estar-nos tantes hores davant de l’ordinador
i empalmar amb la TV, el mòbil, la tablet... és nefast per a la
nostra visió. L’ull humà està dissenyat per mirar lluny i, estarse tantes hores mirant fixament, a prop, produeix un desgast
important de la visió.
Si tens fatiga ocular, picor o sequedat d’ulls, mal d’esquena,
mal de cap i/o visió borrosa, molt probablement pateixes un
SÍNDROME VISUAL INFORMÀTIC.
Objectiu
• Integrar eines, recursos i pautes per a una visió més
saludable
Beneficis
• Millorar la salut i la qualitat visual
• Aprendre a relaxar i humidificar els ulls
• Manteniment visual òptim
Metodologia
El mètode del Taller de IOGA OCULAR segueix tècniques
molt senzilles per exercitar els ulls i comprendre l’abast del
problema ocular d’avui dia. Es caracteritza per activitats fàcils
i molt beneficioses que es poden integrar còmodament en el
nostre dia a dia.
No és necessari haver practicat ioga anteriorment. La pràctica
es du a terme asseguts.
Què fem?
A través de la respiració i la relaxació, integrant exercicis,
eines i recursos molt senzills per conciliar les pantalles i la
salut visual. Aplicant pautes per a una visió saludable per
millorar-la.

INFO PRÁCTICA
ONLINE
El taller s’imparteix online, via ZOOM, en directe.
Us fem arribar un link per entrar a la reunió, uns dies abans
de la sessió i un cop aprovat el pressupost.
Obrim la reunió 10 minuts abans de començar i la tanquem
després de comentar el taller entre els participants.
Els participants segueixen la sessió amb l’àudio tancat.
Els comentaris finals es fan amb l’àudio obert.
Material necessari: una cadira
Nombre màxim de practicants: fins a 100
Durada del taller: 45 min
PRESENCIAL
La professora es desplaça a l’empresa que la contracta.
Material necessari: una cadira per alumne i dues per a la
professora
Nombre màxim de practicants: segons capacitat de l’espai
on tingui lloc el taller
Durada del taller: 60 min
CONTACTE
Elisabet Surís Granell
+34 696 533 619
info@iogafeina.cat

