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1. Sessió introductòria:

- Informació sobre els objectius i la
metodologia de treball del tractament de
logopèdia.

-Pautes i estratègies per a afavorir el
desenvolupament de la comunicació i el
llenguatge en el context de l’infant. Com
podem ajudar-lo i què s'ha d'evitar.

-Reflexió sobre l'adquisició d'hàbits
d'autonomia i rutines, els quals incideixen
en l'actitud, la personalitat, les habilitats i
els aprenentatges de l’infant.

2. Sessió de contes:

- Per què són importants els contes?
Quin tipus de contes hem d'escollir?
Quan i com s'han d'explicar els contes?

3. Sessió de jocs i joguines:

- Per què és important jugar?, Quin tipus
de jocs i joguines hem d'escollir?, Com i
quan hem de jugar?

4. Sessió de pantalles:

Quin paper juguen les pantalles en el
desenvolupament dels nostres fills i
filles? Quins falsos mites existeixen?
Com podem evitar l’excès d’ús de
pantalles?

Les sessions es realitzaran a través
de videoreunió per la plataforma
Zoom i tindran una durada
aproximada d’una hora i mitja al llarg
de 4 setmanes consecutives.

Podeu optar per un d’aquests horaris:

• Dilluns a les 14.00h

• Dimarts a les 09:30h

Us enviarem un correu amb l’enllaç
per a la connexió. Recordeu
actualitzar els vostres correus de la
nostra base de dades.

Us aconsellem que us connecteu
amb un ordinador o tauleta per tal de
visualitzar amb més qualitat les
presentacions.

Què farem? De què parlarem? Com ho farem?
Oferir a les famílies pautes i
estratègies per a poder acompanyar
i ajudar als seus fills i filles en el
desenvolupament de la comunicació
i el llenguatge des d'un context
quotidià.

En les sessions, la logopeda dóna
eines a partir d'exemples pràctics,
utilitzant els materials “in situ”
i reforçant la informació amb un
tríptic on queda recollit tot el que
s'ha explicat. Tot això en un ambient
de col·loqui i reflexió en el qual els
pares i mares poden expressar i
compartir vivències, dubtes i/o
solucions.
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