
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinet psicopedagògic 

Diagnòstic, reeducació i llenguatge 
 

 



Gabinet psicopedagògic 

La nostra tasca 

L’objectiu dels professionals i especialistes de CENAP és oferir als alumnes 

una formació complementària a la que reben al centre escolar, per tal de 

recolzar-los en els seus aprenentatges i guiar-los al llarg de la seva etapa 

educativa. 

Algunes de les característiques de la metodologia CENAP són: 

 Personalització en les activitats. Programació de les activitats de les 

sessions tenint en compte els interessos i dificultats dels alumnes. 

 Seguiment de l’evolució de l’alumne per sessió. Cada sessió, el 

responsable de l’alumne, elabora un informe de les tasques 

realitzades a la classe i valora, juntament amb l’equip pedagògic, el 

grau d’assoliment. 

 Informes de seguiment mensuals o trimestrals (depenent de cada 

cas). Aquests informes són una síntesi de les observacions que ha fet 

el professor-tutor de l’evolució amb la finalitat de fer-les arribar a les 

famílies. 

 Col·laboració amb el centre escolar. Si les famílies ho sol·liciten, 

CENAP pot coordinar amb els centres educatius i externs (CDIAP, 

CSMIJ, EAP) el treball específic que requereix cada alumne per tal de 

seguir una mateixa línia pedagògica. 

 Flexibilitat metodològica. Els professionals del nostre centre adapten 

la metodologia emprada a les sessions atenent a la diversitat. 

 Aplicació de les noves tecnologies en les sessions. 

 Creació de materials didàctics adaptats a les necessitats de cada 

alumne/a. 



Calendari  

Del 12 de setembre de 2017 al 15 de juny de 2018 

Durant el juliol caldrà concertar hores 

Durada de la sessió: 55 minuts 

Preus i horaris 

 Diagnòstic de Trastorns d’Aprenentatge (TDA-H, Dislèxia, Discalcúlia, 

Altes Capacitats, TEL) 

 Entrevista inicial     40€ 

 Sessions diagnòstiques d’1h   40€  

(el nombre dependrà de cada cas)  

 Informe diagnòstic    50€ 

 Reeducació de Trastorns d’Aprenentatge i estimulació del llenguatge  

 Entrevista inicial*     40€ 

 Sessions de 30 minuts    15€ 

 Sessions d’1h     30€ 

 Procés lectoescriptor. Sessions d’aprenentatge de la lectura en fase 

inicial i comprensió.  

 Sessions d’1 hora individual   20€ 

 Sessions d’1 hora en parelles   15€ 

 Sessions de 30 minuts (juny i juliol)  10€ 

 
(*) Les famílies que realitzin el diagnòstic al nostre centre estaran excempts del 
pagament de l’entrevista inicial de la reeducació.  

El material de l’alumne de reeducació està inclòs en el preu de les sessions.  

 
Els horaris es poden sol·licitar a través del web, per correu electrònic 

info@cenap.academy  o trucant al telèfon 93 164 46 41.  

 

Responsable del gabinet psicopedagògic: Núria López 

nuria@cenap.academy 
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