
Sesións intensivas de neuromovemento
Método Anat Baniel de Feldenkrais

Leccións individuais e colectivas impartidas por Juan Carlos Concha 
Matus os días 27, 28, 29 e 30 de novembro na Illa de Arousa, Galiza.

De que tratan?Dunha programación de sesións de neuromovemento levadas a 
cabo por Juan Carlos Concha, osteópata e practicante do método Anat Baniel, 
de Feldenkrais, en diferentes países europeos. NeuromovimientoCraneal é a súa 
plataforma, ferramenta principal para traballar con adultos e nenos. Un enfoque 
e técnica refinada no tacto e movemento, aproveitando ao máximo a 
plasticidade natural do sistema nervioso e a respiración primaria sanadora dos 
tecidos corporais.

Onde se realizan?Elíxese a Illa de Arousa, lugar de ritmos e acción física libre, 
onde a natureza é curación para estas primeiras leccións. A illa e o seu entorno 
ofrécenos un espazo harmónico e acorde co estado corporal que requiren as 
sesións de neuromovemento.

A quen van dirixidas?O público ao que están dirixidas son todas aquelas 
persoas que queiran profundizar no seu propio potencial a través do 
movemento. En particular a:

• Adultos con dores crónicos ou limitacións de movemento.
• Nenos con necesidades especiais e ás súas familias.
• Terapeutas manuais que queiran ampliar as súas técnicas e recursos.
• Profesionais da saúde, a docentes, a artistas (de música, teatro, danza...) 

• Docentes especializados en educación física, plástica e música.

     Horarios e características

      Cada sesión individual ten unha duración estimada de 45 minutos. Cada sesión 
colectiva dura 2 horas sendo as dúas complementarias. A quen queira maior 
información recoméndaselle realizar as dúas do domingo.  O número de prazas 
é limitado e confirmaranse segundo orde de inscrición.



Horarios das sesións.

Individuais
• 27, 28 e 29 de novembro, mañás, ás 12h e ás 13h. Tardes ás 18h e ás 19h.

Colectivas

• 30 de novembro, mañás de 12h a 14h. Tardes de 18 a 20h.

Prezo
70€ cada sesión individual e 25€ cada sesión colectiva.

Lugar, forma de pagamento e reserva
Escribe ao enderezo de correo electrónico msiochusma@gmail.com ou chama 
aos teléfonos 986 331 932, 618 017 715 ou 630 939 610, de luns a venres, entre 
as 16 e 20 horas, e dirémosche como se fai o pagamento, a reserva e cal é o lugar 
da sesión.

Aloxamento opcional
O Hotel Dinajan permanecerá aberto durante o mes de novembro. Máis 
información en www.hoteldinajan.com ou no teléfono 986 561 504.

Colabora: Concello de A Illa de Arousa. Concellería de Asuntos Sociais 

+info:  www.neuromovement-cranial.com
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