INTENSIU SUMMER + 2020
ESPAI PSICO-LÚDIC
MULTIDISCIPLINAR
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EL NOSTRE VALOR "ESTI+" :
Què és?
Des de fa 7 anys oferim estius d'acompanyament a famílies i gaudim amb
els petits d'un espai on combinem aprenentatge i oci.
Aquest estiu el volem viure acompanyades de nens i nenes on puguem
gaudir i experimentar diferents vivències que els ajudin a
desenvolupar i estimular àrees molt diverses.

EL NOSTRE VALOR "ESTI+" :
A qui va orientat?
Orientat a infants i preadolescents per connectar l'aprendre amb el
sentir, treballant les dificultats però també pontenciant les seves
habilitats.
Per això, els nostres valors són:

ESTIma't tal com ets,
ESTImula la teva ment,
ESTIma la teva imaginació,
ESTIma allò que fas,
ESTIma aprendre...

QUÈ FAREM? QUÈ COMPARTIREM?
Un ESPAI psico-lúdic adaptat a les necessitats de cada infant. On treballarem de
manera CONJUNTA i MULTIDISCIPLINAR objectius molt importants de les diferents
àrees: PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA, LOGOPÈDIA, PSICOLOGIA, PSICOMOTRICITAT,
TERÀPIA OCUPACIONAL...
Es treballarà a partir dels interessos personals per a incrementar la seva
motivació, autonomia i seguretat en relació a les activitats i àrees de vida.
Les activitats estan dissenyades en funció del moment evolutiu i les necessitats
de cada infant.
Un equip psicopedagògic, pedagògic, logopèdic , psicològic i de teràpia
ocupacional que s’encarrega de confeccionar i dur a terme les activitats.

ÀREES GENERALS DE TREBALL I

A TRAVÉS D'ACTIVITATS LÚDIQUES ADAPTADES PER EDATS, ES TREBALLARÀ:

Treball dels aspectes instruments dels Aprenentatges segons el nivell de
desenvolupament individual (Vygotsky).
Habilitats emocionals: Sentir, identificar i gestionar les emocions a través
del cos, l’expressió i el llenguatge. Totes les emocions s'han de sentir,
aprenent-me!
Intel·ligències múltiples: Tots som genis, trobem les nostres potencialitats! I
per tant, treballem l'autoestima i l'autoconcepte segons l'edat :)

ÀREES GENERALS DE TREBALL II
Estimulació del llenguatge i de les habilitats lectoescriptores (mecànica
lectora, comprensió lectora, ortografia natural i arbitrària...)
Treball en equip i col·laboració, habilitats socials!
Acompanyament de les Funcions Executives relacionades amb l'aprenentage,
entre elles l’atenció i la memòria.
Psicomotricitat i estimulació sensorial: moviment, textures, sensacions, etc!

METODOLOGIA I COM HO TREBALLAREM?
CADA DISCIPLINA TREBALLARÀ PER COBRIR ÀREES CONCRETES. AQUESTES SERAN:

ÀREA DE PEDAGOGIA-PSICOPEDAGOGIA:
-

Emocions i aprenentatge -> ROLE PLAYING
Què són les rutines? --> JOCS DE ROL
Desenvolupament de l'esperit crític--> DEBATS
Tècniques de gestió/relaxació i aprendre.
Tècniques memorístiques segons edat.
Musicoteràpia, art-teràpia i mindfulness.
Les emocions i el dibuix.
Funcions executives i aprenentatge.
COMPARTIM! - DEURES
Treball en equip!

METODOLOGIA II COM HO TREBALLAREM?
ÀREA DE PSICOLOGIA:
- Acompanyament emocional segons les característiques,
necessitats i estratègies personals.
- Per cada conflicte = moltes solucions!
- Competència psicosocial a través de role-playing!
- Intel·ligències múltiples: SOM GENIS! Coneix-te!
- Seguretat i autoestima: ESTIMA'T!
PER ALS PARES:
- Grup d'assesorament i acompanyament familiar (online)

METODOLOGIA III COM HO TREBALLAREM?
ÀREA DE LOGOPÈDIA:
- Lectura conjunta per a millorar la mecànica lectora--> Padrins
lectors
- LECTOESCRIVIM! --> Creació de contes.
- DIVERLÈXIA. --> Estimular la consciència fonològica.
-Jocs de memòria visual.
- ARTICULEM! --> pràxies i parla.
- Pintura de grafíes. --> per repassar els fonemes i paraules.
- Treballar la lectoescriptura de manera manipulativa i vivencial.
- ORTOGRAFIA'M- treballarem l'ortografia natural i arbitrària.

GESTIÓ DE SERVEIS
EL SUMMER+ ES DESENVOLUPARÀ DES DEL 22 DE JUNY, TOT EL JULIOL I AGOST:
POSSIBILITAT DE REALITZAR: DIES I SETMANES PUNTUALS DE L'ESPAI O UN ÚNIC MES.
POSSIBILITAT DE REALITZAR NOMÉS UNA METODOLOGIA CONCRETA (PRESENCIAL O ONLINE).
POSSIBILITAT DE REALITZAR EXCURSIONS I SORTIDES QUE S'INFORMARAN AMB ANTELACIÓ.
EL SUMMER+ OFEREIX UN ASSESORAMENT I GESTIÓ DE LES DINÀMIQUES ADAPTADES A LES
NECESSITATS DELS PARTICIPANTS I DE LES FAMÍLIES :)

EL NOSTRE ESPAI
Adaptarem els espais segons les activitats i les necessitats,
sempre mantenint les NORMES DE SEGURETAT I HIGIENE.
Combinarem activitats dins del centre amb activitats exteriors,
les famílies estaran prèviament informades i seguirem un calendari
compartit i preparat amb antelació.
Sempre pensant en afavorir l'assoliment dels objectius de les activitats
plantejades.

MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE
INFORMACIÓ IMPORTANT:
- Cada família haurà de signar i enviar per correu electrònic del centre el
CONSENTIMENT INFORMAT ABANS del dia d'inici del SUMMER+.
- Cada canvi d'activitat, entrada o sortida es farà una higiene de mans d'un en un.
- Els infants hauran de portar unes sabates o mitjons específicament per estar a
l'interior del centre.
- Cada infant haurà de tenir gel hidroalcohòlic marcat amb el nom.
- Els infants majors de 6 anys hauran de portar una mascareta marcada amb el nom.
- El grup serà de màxim 15 infants amb dues professionals a càrrec.
- El grup del centre no estarà en contacte amb altres infants ni adults.
Les instal·lacions estaran desinfectades cada dia abans d'iniciar i
un cop finalitzat el SUMMER+.
*El centre té a disposició el Protocol d'higiene i seguretat amb les Normes dels col.legis professionals que s'hi imparteixen

NORMATIVA GENERAL
La inscripció amb les dades s'ha de fer a través d'aquest formulari.
Per mail es farà arribar la següent documentació necessària que les famílies
hauran de retornar complimentada i signada:
- Consentiment informat (referent a normativa de seguretat i higiene i a
l'activitat i servei que realitzarem).
- Targeta sanitària i informació rellevant com al.lèrgies i/o intoleràncies.
- Autoritzacions de menor acompanyat de sortides.
- Protecció de dades i imatges.
- En el cas de recollida per part de persones que no siguin els tutors legals,
autorització per part dels pares/mares.

DISTRIBUCIÓ: HORARI

* Aquest horari queda subjecte a modificacions per criteri pedagògic que seran informades a les famílies.

PREUS:

* Per a consultes sobre situacions particulars, contacteu-nos via correu electrònic a info@centreaprenmes.com
**Una setmana d'intensiu amb les professionals que duen a terme el SUMMER+ està valorada en 500 euros

CONTACTE:
PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE AMB NOSALTRES A TRAVÉS DE:

6 4 7 0 5 5 7 0 8

@PSIQUEMESLOGO

INFO @ CENTREAPRENMES.COM

CENTRE APRÈN MÉS - PSIQUE + LOGO

Segueix-nos a les XXSS!

GRÀCIES PER LA
CONFIANÇA!
EQUIP CENTRE APRÈN MÉS - PSIQUE+LOGO

