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SERVEI LOGOPÈDIA DE L’AMPA  
 

Què és? 
 

La logopèdia escolar és un  servei que ofereix la prevenció, el diagnòstic, la intervenció i la rehabilitació dels trastorns del 
llenguatge, la parla, la veu ,l’audició, la lectoescriptura i la deglució. 
 
 

Quan cal fer una consulta? 
  
 Quan l’infant no parla com els seus iguals, presenta ERRORS DE PONUNCACIÓ o no sap dir alguns sons (DISLÀLIA: /r/, 

/s/, /z/, /k/, /g/, /l/, /ll/...) 
 Quan presenta RETARD o TRASTORN DEL LLENGUATGE. 
 Quan presenta TDAH. 
 Quan té dificultats en la LECTURA i ESCRIPTURA (DISLÈXIA, DISGRAFIA, DISORTOGRAFIA). 
 Quan hi ha patologia en la VEU (afonia, DISFONIA, NÒDULS, pòlips...). 
 Quan necessita TÈCNIQUES D’ESTUDI I REFORÇ ESCOLAR a causa d’un baix rendiment a l’escola. 
 Quan empassa de forma incorrecta i en conseqüència es mouen les dents (DEGLUCIÓ ATÍPICA, respiració, succió i 

masticació). 
 Quan  existeix  TARTAMUDEIG o es posa nerviós/a al parlar.  
 Quan presenta SORDESA i deficiències auditives. 

 

Com funciona? Els primers passos a seguir són: 
 

1. Dirigir-nos a l'AMPA o bé contactar directament amb la logopeda: Laura Vela (628.095.985) per concretar una 
primera visita. 

2. Comprensió del què està passant, quina és la dificultat, fer-ne un diagnòstic, derivació o intervenció segons es 
requereixi. 

 

Tarifes: 

 
 
Descomptes especials: 

- Descomptes d’un 10% als germans dels alumnes que estan realitzant un tractament al servei de logopèdia, a les 
famílies que presentin el carnet d’atur o el carnet de família nombrosa i a nens amb discapacitat o que un dels 
progenitors sigui pensionista per discapacitat. 

- Es regalaran dues sessions, a més de les pagades del seu tractament, a aquelles famílies que derivin a algú al nostre 
centre (Es faran efectives les dues sessions un cop l’altra família hagi realitzat el primer pagament). 
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SERVEI PSICOLOGIA DE L’AMPA 
 

Psicologia infantil fins a l'adolescència: Diagnòstic Clínic, tractament, assessorament a pares, dificultats relacionals, 
emocionals i/o del comportament, dificultats d'aprenentatge... 
 
 
Què és? 
 
El servei de psicologia és un espai que es posa a disposició dels pares per a què puguin consultar aquells aspectes educatius, 
comportamentals, emocionals, relacionals... que tinguin a veure amb els seus fills. Poden ser aspectes evolutius que generin 
dubtes, inquietuds, dificultats escolars o problemàtiques derivades d'un fet traumàtic o qualsevol altra qüestió que sigui 
susceptible de ser avaluada o atesa. 

 
 
Quan utilitzar-lo? 
 
 Davant el dubte o preocupació (sigui per part de les famílies, mestres...) 
 Davant d'un bloqueig (en els aprenentatges, en el grau evolutiu, davant de conductes que ens assenyalin que quelcom 

està succeint: gelosies, desmotivació, falta d'atenció, agitació...) 

 
 
Com funciona? Els primers passos a seguir són: 
 

1. Dirigir-nos a l'AMPA o bé contactar directament amb la psicòloga: Iu Uriel (630482760) per concretar una primera 
visita. 

2. Comprensió del què està passant, quina és la dificultat, fer-ne un diagnòstic, derivació o intervenció segons es 
requereixi. 

 
 
Tarifes: 
 

Servei Prestat 
Durada sessió Import Sessió 

Socis 
Import Sessió 

No Socis 
Psicoteràpia individual (intervenció amb el 

nen, amb els pares o ambdós)  
45' 38€ 41€ 

Psicoteràpia individual (intervenció amb el 
nen, amb els pares o ambdós) 

30' 31€ 34€ 

1ª visita, sessions d'exploració, sessió de 
devolució diagnòstica  

45' 38€ 41€ 

Entrevistes amb els mestres o altres 
especialistes 

-- Gratuït Gratuït 
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