PERQUÈ ARA?
El proper dilluns 13 d’Abril farà un mes que les
nostres vides van canviar radicalment. El CEIDI
Gronxador va tancar les seves portes degut a la
pandèmia del COVID-19.
Des de llavors mantenim el contacte amb
vosaltres mitjançant xares socials i WhatsApp.
Ens agrada veure que esteu bé. Aquesta
proposta pretén acostar-nos encara més a
vosaltres. Us oferim l’opció d’entrar a casa
vostre, a través de la càmera, per poder
continuar amb les sessions però amb la
diferència de fer-ho al vostre entorn, on els
vostres fills es senten segurs.
Sabeu que creiem en l’apoderament dels pares
perquè sou les persones que millor coneixeu als
vostres fills i que passeu la major part del temps
junts. Per tant si podeu rebre el nostre feedback
i veure les nostres idees, podreu repetir i crear
nous jocs, que us acostaran més als vostres
fills/es i continuarem avançant en l’abordatge.

COST
La primera sessió és gratuïta, així valorem si és
un recurs viable per l’infant. Si ho és el cost per
següents sessions serà el preu d’una sessió .

CONTACTE WHATSAPP
685 96 79 15

C. Encarnació, 105, Local · 08024 Barcelona · Tel.
931 426 374 · info@elgronxador.com
www.elgronxador.com

VIA SKYPE

SESSIONS
D’INTEGRACIÓ
SENSORIAL A
CASA
Contar amb el vostre terapeuta ocupacional
permetrà disminuir l’impacte de l‘aturada pel
COVID-19. Us augmentarà el sentiment
d’apoderament com a pares i permetrà continuar
avançant en el tractament.

COM FUNCIONA?
RECURSOS QUE TENIU A CASA.

Envieu-nos al WhatsApp del Gronxador
fotografies o vídeos de l’espai i dels
materials o joguines que disposeu.

(cal connexió internet)

AVANTATGES

•

El vincle entre terapeuta i família segueix
actiu. Continua amb el procés d’intervenció.

•

DISPOSAR DE 50 MINUTS

La nostre proposta és fer sessió de 50
minuts. Us demanem disposar d’un dels
progenitors durant aquest temps sense
elements distractors.

LA TERAPEUTA PREPARÀ LA SESSIÓ

La terapeuta haurà preparat una sessió de
50’ utilitzant els recursos que disposeu.
Seguint el pla terapèutic de l’infant.

PERMET CONTINUAR EL
TRACTAMENT.

OFEREIX UNA ESTRUCTURA DE
SESSIÓ PER REPETIR DURANT LA
SETMANA.
Allibera als pares de la pressió que genera
haver de pensar què fer amb l’infant durant
tantes hores en un mateix espai, i ajuda a
gestionar l’ansietat de no estar seguint amb
el tractament.

•

APODERA ALS PARES.
Els pares reben assessorament directe
aprenent com jugar i estimular al seu fill/a.

“La vida ens
posa
obstacles,
però els límits
els posem
nosaltres.”
- Anònim. -

