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atenció

familiar
Treballem amb persones
que es troben en situació
vulnerable i amb diferents
problemàtiques psicosocials.
(violència familiar, ansietat/
depressió, dificultats comunicacionals i relacionals
familiars, acadèmiques,
dificultats esdevingudes de
processos de migració, baixa
autoestima...).
El focus principal de l’atenció
psicoterapèutica personal i
familiar és la promoció de la
salut relacional de l’infant o
adolescent i la seva família,
centrant-nos en el desenvolupament de les seves habilitats i competències.

Comptem amb un equip de professionals de la psicologia amb anys d’experiència, treballant amb persones que
es troben en una situació vulnerable
i amb diferents problemàtiques psico-socials.
El moment del cicle vital en que es
troben les famílies, els nous reptes, les
noves fites escolars, el pas cap a l’adolescència, separacions, feina, canvi
d’habitatge, són situacions que poden
requerir que la família s’aturi per poder reflexionar conjuntament i tornar a
potenciar les seves capacitats.

Espai

Espai

A qui atenem

És un procediment mitjançant
el qual una tercera persona,
professional i imparcial, intenta
facilitar la comunicació entre
dos parts en conflicte per tal
que arribin a acords vers allò
que els vincula.

Psicologia
Famílies amb fills i/o filles menors de
21 anys.

Què Oferim

• Teràpia familiar. Endavant i Proinfància
• Orientació psicoeducativa a pares
i mares. SOMIA
• Assessorament psicològic puntual
a famílies. Proinfància
• Acompanyament emocional a infants, adolescents i les seves famílies.
SOMIA i Endavant

Problemàtiques que atenem
• Conflictes entre mare/pare i fills i/o filles.
• Dificultats per establir normes i límits
de convivència.
• Conflictes d’ex-parelles amb menors
d’edat a càrrec.
• Dificultats en la gestió de les
emocions d’infants i adolescents.
• Dificultats de comunicació familiar.
• Violència filio-parental.
• Relacions insanes entre adolescents.
• Dificultats en l’exercici de la
parentalitat.

Mediació

A qui atenem

• Famílies amb fills i/o filles menors
de 21 anys.

Què Oferim

• Mediació entre parelles separades
amb menors de 21 anys a càrrec
• Mediació familiar

Problemàtiques que atenem

• Dificultats durant el procés de separació.
• Conflictes entre mare/pare i fills i/o filles.
• Conflictes parentals després d’una
separació.
• Conflictes entre família acollidora i
família biològica.

Horaris: 10-20h de Dll a Dv
Possibilitat de sessions privades

Horaris: 10-20h de Dll a Dv
Possibilitat de sessions privades per famílies sense fills/es a càrrec.

