Centre d’atenció psicològica per a nens, adolescents, adults i gent gran

GRUPS PER A NENS: La caixa de jocs
“Jugant i compartint m’entenc millor”
El joc és fonamental per al desenvolupament dels nens. Els nens juguen per a
metabolitzar tensions, per a aprendre, per a simbolitzar i per a relacionar-se amb
iguals i amb adults.
En el grup el joc és el que ens permetrà apropar-nos a la comprensió del nen i és una
via de comunicació perquè puguin aproximar-se als altres, per a fomentar les relacions
entre iguals i per a millorar la mateixa autoestima.
Es grup es presenta com un espai segur per a compartir, a través del joc, les inquietuds
d’aquesta etapa, per activar la reflexió, el coneixement de les mateixes emocions i el
reforçament del jo.

A qui va dirigit?

A nens de 5 a 7 anys amb dificultats en les àrees de relació, amb un estancament en
l’evolució del desenvolupament o atrapats en funcionaments insatisfactoris.
Objectius

El grup s’ofereix com una eina que ajudi al nen en el seu desenvolupament.
El grup pretén afavorir les capacitats dels nens, promovent el seu desenvolupament
evolutiu, estimular el pensament simbòlic, la relació i la comunicació amb els iguals.

Característiques

Grup de 4 participants i conduït per un terapeuta.
S’utilitzarà material plàstic i de joc.
Durada del grup: curs escolar (Octubre a Juny)
Freqüència: setmanal
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El grup començarà a l’octubre del 2021, els dimecres de 16.30 a 17.30, amb un cost
de 150€ al mes

Prèviament a la incorporació es realitzarà una entrevista amb els pares amb la finalitat
d’informar del funcionament del grup i la dinàmica. Aquesta entrevista és gratuïta.

Informació: Anna Bayà (info@atiapsicologia.com)

Per a més informació podeu trucar al 630.292.360
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