
Activitat 
esportiva
PER A NENS I JOVES AMB TDAH

Per a més 
informació
Pot enviar-nos un e-mail:
info@fundacioadana.org

Pot trucar-nos per telèfon:
932 411 979

Pot consultar el nostre web:
wwww.fundacioadana.org

O pot visitar-nos:
Avinguda Tibidabo, 15  
planta baixa
08022 barcelona

Fundació Adana va ser creada al 1997 per a informar, 
formar i ajudar a tots aquells interessats en el TDAH i buscar 
el desenvolupament de tots aquells mitjans possibles per 
a reduir els efectes negatius que aquest trastorn provoca 
en molts nens, adolescents i adults. El nostre objectiu és 
sensibilitzar a pares, professionals de la salut, mestres, 
professors, escoles i en general a la societat per a que es 
doni un canvi d’actitud i s’aprenguin estratègies pel seu 
maneig. La formació a famílies i educadors ha demostrat 
ser molt eficaç en l’adquisició d’estratègies d’intervenció 
en la conducta i l’aprenentatge i constitueix un element 
indispensable en el tractament del TDAH.



1. Els nens assisteixen motivats al ser una activitat 
divertida.

2. Aprenen els valors morals que suposa  
el companyerisme i els codis esportius.

3. Descarreguen i canalitzen les seves energies  
en una activitat productiva.

4. Aprenen noves actituds i comportaments  
de relació amb els altres.

Com es treballa?
Entrenen no només les habilitats esportives, sinó altres 
habilitats que permeten treballar millor amb  
els companys:

• Estar atent a les instruccions de l’entrenador.

• Saber resoldre conflictes adequadament.

• Regular l’autoestima i la confiança en un mateix  
des d’un rol positiu.

• Motivar-te i motivar als teus companys en moments 
difícils.

• Autocontrolar i canalitzar positivamentels enfrontaments 
i eufòries.

Per millorar en aquestes conductes es defineixen 
conjuntament els objectius personals en cada sessió 
recolzant amb una sèrie de jocs de motivació i estratègies 
que han demostrat ser molt útils en aquests nens.

Es treballa conjuntament amb els pares i professors per 
aconseguir generalitzar les conductes a casa i a l’escola.

També es realitza premonitoratge amb els nois més grans.

L’entrenament serà conduït per un equip de professionals 
amb un alt grau d’experiència i coneixement en el TDAH.

Que volem aconseguir?
Millorar l’atenció, el control d’impulsos i la capacitat de 
tolerar les frustracions. Així com, promoure l’autocontrol 
emocional, l’autoestima equilibrada, les conductes 
prosocials, les habilitats socials i de resolució de conflictes 
interpersonals. I sobre tot, PASSAR-NOS-HO BÉ!

Quan?
• Els nens i joves es trobaran tots els dissabtes durant  

el curs escolar (setembre a juny)

• L’activitat té una durada de 1h 15min.

• Els grups es formen segons edats, interessos  
i motivacions dels nens i joves.

Quin preu té?
Aquesta activitat està en part subvencionada per diferents 
entitats que col·laboren amb els projectes de Fundació 
Adana.

Consulteu el preu trucant al telèfon de Fundació Adana: 
Tel. 93 241 19 79

LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS 
ESPORTIVES CONSTITUEIX UN 
ESPAI EDUCATIU I TERAPÈUTIC 
PRIVILEGIAT PELS NENS I 
JOVES AMB TDAH. L’ACTIVITAT 
CONSTITUEIX UNA INNOVACIÓ 
EN EL TERRENY DE LES TERÀPIES 
GRUPALS COGNITIUCONDUCTUALS 
D’HABILITATS SOCIALS.


