
   
 

SERVEIS DE PSICOAT: 
 
 

 Psicologia Clínica Infantil i Juvenil 

 Servei Trastorns de l’Aprenentatge 

 Trastorns  Dèficit d’Atenció Hiperactivitat 

 Logopèdia 

 Psicologia Adults  

 Teràpia de Parella 

 EMDR  

 Servei Altes Capacitats 

 Dislèxia 

 Grups Habilitats Socials i Escola Pares 

 Servei Trastorns Espectre Autista 

 NEUROFEEDBACK 

 Tallers lectoescriptura, ortografia, 

raonament matemàtic i ortografia 

 Atenció Psicològica Domiciliària 

 Atenció Psicològica Telefònica i Internet 

 Reeducacions Psicopedagògiques       i 

Logopèdia a Domicili 

 Psiquiatria 

 

PSICOAT      

CENTRE  D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA 

Travessera de Dalt 122, baixos. Local           

08024 Barcelona  

  L4 Alfons X/ Bus H6/10/32/55/92/39    

Tel. 93 284 88 81. info@psicoat.es 

WWW.PSICOAT.ES  facebook i twitter 

QUÈ ÉS LA  

LOGOPÈDIA? 

 

 

 

 

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ DEL LOGOPEDA: 

 

♦ Estimulació Primerenca. 

 

♦ Retard i Trastorn de la Parla. 

 

♦ Retard i Trastorn del  Llenguatge. 

 

♦ Patologia de Veu.  

 

♦ Deglució Atípica. 

 

♦ Dificultats en la Lectoescriptura, com 

són la Disortografia i la Disgrafia.  

 

♦ Trastorns de la Comunicació 

(mutisme, autisme) 

 

♦ Afàsies i Afectació Cognitiva de les 

Alteracions Neurològiques. 

 

♦ Disfàgia. 

 



 

 

QUAN S’HA DE CONSULTAR UN LOGOPEDA? 

 

 Si el començament del balboteig ha estat 

tardà. 

 Si es detecten problemes d’audició. 

 Si persisteix un tipus de parla infantil. 

 Si presenta dificultats  en  el 

desenvolupament   psicomotor.  

 Si l’ infant té vora els 2 anys i persisteixen 

les dificultats per desenvolupar la parla.  

 Si l’ infant té dificultats en la integració de 

la lectura i l’escriptura, en el treball dels 

nombres o en d’altres aprenentatges 

escolars.  

 Si l’ infant té problemes en l’expressió oral 

o escrita, produint oracions massa curtes 

respecte a les d’altres nens de la mateixa 

edat.  

 Si l’ infant té poc vocabulari o té dificultats 

en l’ús semàntic.  

 Si l’ infant pateix alguna síndrome 

específica ( Asperger, Síndrome de Down, 

etc.)  

 Si s’ha patit una malaltia degenerativa, si 

hi ha hagut dany cerebral i neurològic i es 

volen recuperar i/o mantenir les funcions 

cognitives.  

 Si hi ha problemes a l’hora de deglutir, 

tragar.    

 

COM TREBALLEM? 

  

 ·Es manté una primera entrevista gratuïta i 

sense compromís on s’informa de les 

característiques del servei. 

 Es realitza una avaluació completa de 

cada cas per adaptar al màxim la 

intervenció logopèdica. 

 Es realitzen periòdicament reunions de 

revisió de cada cas. 

 Es mantenen periòdicament reunions i 

entrevistes amb els tutors del Centre 

Escolar i pares. 

 

 

 

QUIN ÉS EL NOSTRE OBJECTIU? 
 

 Aconseguir que les dificultats arribin a un 

nivell funcional i/o òptim, per tal d’assolir el 

màxim nivell d’integració en el medi 

educatiu, social i familiar. 

 

 

QUÈ ÉS LA LOGOPÈDIA? 

 

És una ciència sanitària que desenvolupa el 

logopeda. Els logopedes som especialistes 

que detectem, avaluem, diagnostiquem i 

tractem les dificultats de comunicació, 

llenguatge oral i escrit, veu, parla, deglució i 

audició que pateixen els nens i adults. 

 

A QUI VA DIRIGIDA? 

 

A nens, adolescents i adults que requereixin 

d’una estimulació, desenvolupament o  

manteniment en alguna de les àrees de la 

comunicació, per aconseguir una 

adaptació o recuperació adequades de les 

funcions alterades.  

 

 

AMB QUI TREBALLA EL LOGOPEDA? 

 

Amb el propi pacient. 

Amb els familiars, professors o mestres. Els  

assessorem per a què participin de la 

intervenció, dins els seus respectius àmbits, 

ja que són les persones que passen més 

temps amb els infants. 

 

 


