
AVALUACIÓ DE LES DIFICULTATS GLOBALS DELS NENS I ADOLESCENTS  

 

SÍMPTOMAS QUE MOSTREN:   

- Infants amb dificultats escolars com:  

*- Dificultats d’atenció i concentració  

*- Hiperactivitat  

*- Dislèxia  

*- Retards de desenvolupament  

*- Comportaments disruptius,....  

 

- Sobre vivències puntuals difícils de gestionar com:          

*- La mort d’un esser estimat         

*- La separació dels progenitors,          

*- El naixement d’un germà,         

*- Malaltia greu d’un familiar          

*- Adaptació a una situació nova.         

*- Reconstruccions familiars         

*- Adopció d’un fill o d’un germà,        

*-Dificultats de relació en el grup d’amics... 

 

AVALUACIÓ  

Realitzem un procés de psicodiagnòstic i avaluació global de les dificultats 

globals dels nens o adolescents mitjançant l’aplicació de proves psicomètriques 

i projectives, amb entrevistes individuals i familiars. 

 

Fem un retorn a la família, i en funció de cada cas, definim un tractament i un 

programa d’intervenció integral segons les necessitats detectades de l’infant o 

adolescent.  

 

El programa terapèutic que establim inclou la coordinació amb l’escola, serveis 

assistencials i altres especialistes externs relacionats amb la persona que 

atenem. 

 

 

 



COM TREBALLEM  

Sovint veiem que les dificultats d’aprenentatge i de relació, tenen un fort 

component emocional. Molts dels simptomes que mostren els infants A CASA I 

A L’ESCOLA, tenen una arrel en l’estructura familiar. Donant un suport 

terapèutic a la familia i a l’infant alhora, els resultats sinó molt més efectius.  

  

L’enfocament terapèutic es basa en una mirada sobre la família com a un 

sistema de relacions  profundes, regides per l’amor. Les creences, les fidelitats, 

la història familiar, els rols dins la família van dibuixant una xarxa de 

vinculacions que poden marcar o dificultar la comunicació dins el grup. Quan hi 

ha persones que ocupen llocs que no els correspon o es queden excloses, 

generen símptomes en alguns dels seus membres i en la dinàmica familiar.  - 

Quan es tracti d’infants i adolescents en teràpia, hi haurà una entrevista prèvia 

amb la família i un treball paral·lel, per tal de mantenir-los informats i 

modificar actituds conjuntament.  - També es poden fer sessions amb tota la 

família o amb les persones directament implicades en el tema que es tracti.  

   

  

Horari a concretar  :   silviapalou3sentits@gmail.com  o Tel 686846144 
 


