
Nens- adolescents-adults

Contacte amb nosaltres: 

Telèfon: 691817905 - 644612357 
Correu electrònic: info@psicomind.cat 
Web: www. psicomind.cat 
Facebook: Psicomind Teràpies 
Instagram: psicomindterapies

Psicoteràpia individual

Psicoteràpia Grupal
Oferim diferents tallers i grups 

setmanals. 

- Grups setmanals d’habilitats 

socials de 4 a 12 anys 

- Grup setmanal de creixement 

personal per a dones 

- Tallers de risoteràpia 

- Tallers de Mindfulness 

- Projecte aprenem junts a 

l'escola 

* Grups reduïts. 

Psicoteràpia d'adults

Psicoteràpia infanto-juvenil

- Teràpia individual 

- Teràpia de parella 

- Teràpia familiar

- Teràpia individual 

- Orientació i assessorament a pares 

- Reeducacions 

Logopèdia

- Sessions individuals 
- Orientació i assessorament a pares



Nens- adolescents-adults

Qui som? Projecte aprenem 
junts a l 'escola

Sobre nosaltres 

Centre de psicologia especialitzat 

en psicoteràpia de nens, 

adolescents i adults. Oferim 

teràpia individual, grupal, de 

parella i familiar.  

Com treballem?
Som un equip de profesionals 

que treballem des de la 

confiança, amb un tracte molt 

humà i proper, sempre buscant 

el benestar dels nostres pacients. 

Utilitzem una corrent 

integradora perquè creiem que 

ens hem d’adaptar a la 

personalitat i a l’estil de cada 

pacient. Les nostres teràpies 

están enfocades a tractar i 

superar els obstacles que ens 

impedeixen gaudir del nostre dia 

a dia. 

   

Aprenem Junts és un projecte 

creat i dut a terme per les 

psicòlogues del centre PsicoMind 

de Cerdanyola del Vallès. El 

projecte està destinat a les 

escoles, AMPAS i llars d’infants, i 

als pares i mares que vulguin 

millorar en l’educació dels seus 

fills. 

Oferim tallers educatius per a 

nens i nenes de totes les edats, 

que aporten recursos i solucions 

als dubtes més freqüents. A més, 

en alguns dels tallers oferim la 

possibilitat que participin també 

els nens per aprendre tots junts 

millorant el vincle.

- Noves tecnologies: com fer-ne un ús 
responsable 

-  Contes i emocions: els contes ajuden a 
elaborar tot allò que sentim 

- Conflictes i col·laboració entre germans 

- Normes i límits durant la infància 

- Com ens comuniquem amb els nostres fills 
segons l’edat? 

- Gestió de les emocions: les rabietes 

- Fer-se grans: autonomia i responsabilitats 

-  Adaptació a l’escola 

- L’alimentació i els més petits 

- L’autoestima dels infants a casa i a l’escola 

- Activitat creativa amb plastilina 

- Taller de relaxació i pot de la calma 

Tallers educatius

I molt més...

"Som persones al servei de 
persones”


