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TALLER: RIURETERÀPIA, GESTIÓ DE L’ESTRÈS 

Imparteix: Rocío Martín 

 

En aquest taller aprendrem a gestionar de manera positiva i oberta els conflictes quotidians que se’ns 

presenten gràcies als beneficis del riure. 

Ja des de l’antiguitat són coneguts els beneficis que el riure i el sentit de l’humor que tenen en el nostre 

organisme. Diferents estudis han demostrat que les persones que més riuen estan més sanes i son més 

optimistes. El riure motiva i ajuda a les persones a mantenir un bon estat d’ànim, i també millora les 

relacions humanes. Els diferents jocs, l’expressió corporal, la música, exercicis de respiració i de relaxació, 

els massatges... són les eines que s’utilitzen per aconseguir promoure un canvi positiu. 

 

OBJECTIUS DEL TALLER 

• Aprendre a gestionar l’estrès 

• Potenciar l’autoestima 

• Potenciar habilitats socials i de comunicació  

• Potenciar intel·ligència emocional  

• Fomentar la alegria i el sentit de l’humor 

 

METODOLOGIA 

• Estiraments: Mitjançant el moviment es desbloqueja el cos, alliberant tensions per afavorir la 

relaxació i posar consciència en el nostre estat.  

• Jocs: S’utilitzen els jocs, el ball i l’expressió corporal per divertir-nos, però també per guanyar 

seguretat i autoestima, a la vegada que es promou un canvi positiu en la percepció de si mateix i 

del món que les envolta.  

• Comunicació: Aquets exercicis tenen com objectiu el desinhibir-se i crear complicitat entre els 

participants, fomentant una energia de grup unificadora, tolerant i integradora que ens ajudarà a 

gestionar i reconduir els conflictes quotidians d’una manera més positiva i oberta.  

• Relaxació: Experimentar una menor tensió i rigidesa en les fibres musculars, afavorint així un estat 

de calma i benestar físic i emocional. 

 

 

Es recomana portar: roba còmoda, aigua, mitjons antilliscants, un coixí i una manteta. 


