
 

 

QUÈ SÓN                      

LES REEDUCACIONS 

PSICOPEDAGÒGIQUES? 

Al Centre i a Domicili 

www.psicoat.es 

93 284 88 81 

 SERVEIS DE PSICOAT: 

 Psicologia Clínica Infantil i Juvenil 

 EMDR Y NEUROFEEDBACK 

 Servei de Trastorns de l’Aprenentatge 

 Trastorns per Dèficit d’Atenció amb/sense 

 Hiperactivitat 

 Servei Trastorns Espectre Autista 

 Servei Altes Capacitats 

 Logopèdia 

 Psicologia Adults 

 Dislèxia 

 Teràpia de Parella 

 Informes Pericials 

 GRUPS Habilitats Socials  i  

Grups Pautes Pares 

 Atenció Psicològica A DOMICILI, 

     Telefònica i Internet 

 Reeducacions Psicopedagògiques  i  

Logopèdia a Domicili 

 Psiquiatria 

PSICOAT     www.psicoat.es 

CENTRE  D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA 

Travessera de Dalt 122, baixos. Local 

 08024 Barcelona (costat camp Europa) 

  L4 Alfons X/ BUS: 10/H6/32/55/24/92 

Tel. 93 284 88 81 info@psicoat.es 

 

 

 TALLERS ESPECÍFICS: 

 

  La reeducació també pot formar part 

d’un entrenament més intensiu i exhaustiu 

sobre un tema específic en el que el 

nen/a presenti dificultats concretes. O be; 

per preparar-lo pels següents nivells 

d’exigència i coneixements que hagi 

d’assolir a l’escola. 

 

Al nostre centre, realitzem tallers sobre els           

següents temes específics: 

Taller de tècniques d’estudi 

Taller d’ortografia 

Taller de memòria 

Taller de comprensió lectora 

Taller de Raonament lògic matemàtic. 

Taller d’Expressió Oral i Escrita. 

 

 

LA INTERVENCIÓ AMB L’ADULT 

 

PSICOAT també ofereix una adaptació 

d’aquest servei per adults, tan en el 

CENTRE com A DOMICILI, amb l’objectiu 

de millorar els seus estudis o el seu 

rendiment i adaptació al món laboral 

(memòria, capacitat d’organització i 

planificació, atenció i concentració, 

establiment de prioritats,  etc.). 



  

La REEDUCACIÓ PSICOPEDAGÒGICA  

consisteix en l’anàlisi psicopedagògic           

individualitzat i la intervenció dels dèficits 

que originen un rendiment escolar per sota 

del    desitjable. 

      És un servei per millorar el rendiment i              

l’adaptació escolar dels nens/es i joves. 

      És un seguiment individualitzat de 

l’evolució escolar del vostre fill/a atenent a 

les seves    dificultats.  

      És un conjunt d’estratègies que 

permeten millorar el funcionament del nen 

tan en        l’àmbit escolar com en la resta 

d’entorns de la seva vida.  

      És un acompanyament en el procés          

d’aprenentatge i un ajut per adquirir 

habilitats i capacitats bàsiques necessàries 

per la vida adulta. 

 

ON ES REALITZA? 

•   La REEDUCACIÓ PSICOPEDAGÒGICA es 

pot realitzar AL DOMICILI del nen/a: així 

s’evita    qualsevol desplaçament i es fa 

servir el seu propi espai de treball habitual, 

el que li       ajudarà a generalitzar els seus 

progressos.  

•   AL CENTRE hi ha la possibilitat de passar 

a       sessions de grup un cop els objectius 

estiguin en el procés d’adquisició final, per 

tal de     promoure’n la generalització i 

aprendre a concentrar-se i treballar en 

situacions de grup, més similars a les de  

l’escola.  

 

 A QUIN VAN DIRIGIDES? 

 

Les Reeducacions    Psicopedagògiques    van 

dirigides a nens/es o joves que, sigui el motiu 

que sigui, volen mil lorar el  seu                                                   

RENDIMENT ESCOLAR: 

 

      Nens/es o joves amb Trastorn amb Dèficit     

d’Atenció amb o sense Hiperactivitat             

(TDA –TDAH). 

      Nens/es o joves amb dificultats a la              

capacitat d’atenció, impulsivitat i/o             

hiperactivitat. 

      Nens/es o joves amb retard mental o          

capacitat intel·lectual límit que vulguin           

potenciar al màxim o afavorir el seu             

desenvolupament intel·lectual i rendiment    

escolar. 

      Nens/es o joves amb falta de motivació 

pels estudis i/o falta d’ hàbit d’ estudi. 

      Nens/es o joves amb bloquejos 

emocionals   i/o rebuig a les tasques escolars, 

per angoixa excessiva davant la frustració 

d’afrontar una tasca intel·lectual o escolar 

que no es veuen capaços de realitzar. 

      Nens/es o joves amb bones capacitats i     

rendiment escolar que volen construir un bon 

hàbit i tècniques d’estudi de cara a assegurar  

la seva evolució, interès i esforç en cursos     

superiors. 

 

 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 reeducativa. 

 Es realitzen periòdicament reunions de 

revisió de cada cas de reeducació. 

 Es mantenen reunions trimestrals amb els 

tutors del Centre Escolar. 

 Es mantenen periòdicament entrevistes 

amb els pares o tutors per informar o         

demanar col·laboracions  específiques. 

 Es realitzen sessions de formació         

continuada amb l’equip de reeducadors 

per facilitar l’actualització dels aspectes 

tractats a les reeducacions.  

 Es  realitzen  informes  anuals  de  la     

reeducació, amb les activitats concretes, 

evolució i recomanacions. 

 

QUI LA IMPARTEIX? 

 

Totes les reeducacions són impartides per un 

PROFESSIONAL (psicòleg o psicopedagog) 

format específicament en la                           

Reeducació    Psicopedagògica. 

 


