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GRUP TERAPÈUTIC PRIMERENC.

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 ha creat una aula dirigida a nens que 
necessiten un entrenament en obediència i adquisició 
d’hàbits per tal de millorar la seva adaptació escolar i familiar.

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.



A qui va dirigida?
Destinada a nens i nenes d’educació infantil i primera etapa 
d’educació primària amb:

• hiperactivitat.

• impulsivitat.

• dèficit d’atenció.

• severs problemes de comportament.

Qui la imparteix?
L’activitat està dirigida i impartida per una mestra 
especialitzada en pedagogia terapèutica i per una 
psicòloga, totes dues professionals de l’equip de 
reeducadors de Fundació Adana formades específicament 
en TDAH en l’edat preescolar i amb experiència en 
activitats de grup.

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. 932 411 979

Com s’organitza?
Els nens assistiran al grup un matí a la setmana.

Es realitzarà un treball integral amb la família i amb l’escola 
mitjançant sessions pràctiques de formació diferenciades 
tant a pares com a mestres.

A més, els pares i mestres podran observar en directe 
les diferents intervencions que realitzen les terapeutes 
acompanyades d’explicacions per tal que aprenguin a 
aplicar les estratègies a casa i a l’escola.

Com es treballa?
Per tal d’instaurar i de fiançar els hàbits de treball i de 
conducta que els nens i nenes d’aquesta etapa necessiten, 
les sessions segueixen una estructura idèntica a la de 
l’escola on assisteixen (activitats de joc dirigit, feines 
acadèmiques, estona d’esbarjo, etc...) per tal que aprenguin 
a comportar-se adequadament.

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


