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TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA:
 I ARA QUÈ?

Diagnòstic i impacte en l’entorn del nen/a

Els darrers estudis sobre TEA estimen que la seva
prevalença es situa en 1 de cada 59 nens (Centers
for Disease Control and Prevention en EEUU 2018),
és a dir, 1 de cada 59 nens tenen un diagnòstic de
TEA. Queden lluny aquelles estimacions que
consideraven el TEA com un trastorn poc comú i ens
recorden la importància de
reconèixer els signes d’alarma per poder detecar-lo.
El TEA és una condició que afecta més a nois, ja que
les dades demostren que de cada 4 nens hi ha 1
nena amb diagnòstic de TEA.
El TEA és una condició de la persona que resulta
complex a causa de les infinites possibilitats de
manifestació dels símptomes. Malgrat aquesta
variabilitat, hi ha àrees que presenten alteracions de
forma generalitzada tals com:

El trastorn de l’espectre autista és un trastorn del neurodesenvolupament que es dóna en el procés de
gestació del nadó. La seva causa és multifactorial on hi ha implicats aspectes genètics i ambientals (edat
avançada dels pares, la ingesta de tòxics o exposar al fetus a determinats fàrmacs durant la gestació així
com baix pes al néixer).
La causa del TEA no és un estil educatiu inadequat per part dels pares, no és falta de límits ni el resultat
d’un trauma psicològic.
És un trastorn complex i altament heterogeni respecte a la manifestació i evolució dels símptomes  la qual
cosa dificulta un diagnòstic precoç.

Alteracions persistents en la comunicació i la
interacció socials
Presencia de patrons de comportament,
interessos i activitats restringides i repetitives.

Discapacitat intel.lectual
Hiperactivitat a la infància que pot anar
evolucionant cap a una hipoactivitat en edat
adolescent i adulta.
 Baixa tolerància a la frustració
 Alteracions de la son
 Hiperselectivitat en l’alimentació

      

Aquests símptomes anomenats nuclears poden
portar associats d’altres símptomes
secundaris tals com: 

 

Entre els 2-6 mesos el nadó no busca o
segueix amb la mirada la figura referent.
A partir dels 12 mesos hi ha poc contacte
ocular, no reconeix el seu nom, no assenyala
per demanar objectes.
A la llar d’infants hi ha poc interès i dificultats
per relacionar-se amb altres companys
Hi ha dificultats en el llenguatge
No hi ha un bon contacte ocular
Poca o excessiva vinculació amb les figures
referents

Signes d’alerta: 

Plors o riures inapropiats al context social
Hipersensibilitat a textures, sorolls, sabors… (
no toleren trobar trossets de menjar al puré,
un soroll inapreciable resulta molt molest
per ells...)
Ús inapropiat d’objectes (exemple: fer servir
un assecador de cabell com si fos un osset)
Dificultats davant els canvis de rutina
Absència de joc simbòlic (jugar a cuinetes,
jugar amb els cotxes com si fossin de veritat,
donar menjar a ninos…)
Eviten el contacte físic o els hi molesta molt
Es pot observar comportaments poc
habituals (balanceig de braços, sorolls
repetitius, caminar de puntetes…)

Si observeu alguns d’aquests símptomes no
dubteu i consulteu-ho amb un equip
especialista!

Olga M.Torrano Martínez 
Psicòloga especialitzada en TEA i metodologia A.B.A

Símptomess
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Un cop s’inicia el camí o quan s’ha rebut un
diagnòstic de TEA s’obre un gran interrogant: 
I ara què? 
Hi ha moltes formes de gestionar aquesta nova
situació i els reptes que suposarà però hi ha un
impacte emocional inicial que cal acompanyar.
Deixeu-vos acompanyar!
L’elevat nivell d’estrès s’inicia per la incertesa d’un
diagnòstic, que en molts casos, arriba molt temps
després d’haver detectat els primers indicis. 
En segon lloc, la naturalesa de la pròpia condició
provoca molta angoixa sobre el futur i pronòstic
dels fills o filles. En tercer lloc, una gran font
d’inquietud que es pot experimentar rau de la
pregunta on anar, quina intervenció terapèutica
serà a més adient i de quina manera podeu
ajudar als vostres fills i filles. 

I ARA QUÈ?

La intensitat d’aquest impacte inicial varia en cada
nucli familiar però és, sense dubte, l’inici d’una
nova etapa on caldrà repensar molts aspectes
que es donen per suposats. En aquesta fase cal
que els pares i mares rebin un recolzament i
assessorament professional regulat per poder fer
front a tots els reptes que suposa el diagnòstic de
TEA.
Aquesta situació, cada cop més coneguda i
estudiada pels especialistes, ha permès elaborar
programes d’atenció integral per ajudar a
desenvolupar totes les fortaleses i potencialitats
dels vostres fills i filles.

Un diagnòstic precoç i l’inici d’una intervenció
integral (especialistes que vetllen pel
desenvolupament de totes les àrees evolutives de
la persona tals com psicòlegs, psicopedagogs,
pedagogs, logopedes, terapeutes ocupacionals…)
milloren el pronòstic del TEA. Cal oferir
tractaments multidisciplinaris on tots els
professionals coordinin les diferents actuacions
per tal d’assolir un major nombre d’objectius
terapèutics.
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A les sessions de teràpia infantil, els professionals podem utilitzar el joc com un recurs terapèutic, amb
uns objectius específics, sempre en funció del que vulguem treballar en cada cas.
El joc pot ser lliure o dirigit, i ens permet treballar amb l’infant sense que aquest visqui la intervenció com
una amenaça, de manera indirecte,ja que no és totalment conscient de la feina que s’està realitzant. El joc
és útil per a establir un bon vincle amb l’infant.
Una de les vies és oferir-li un espai perquè jugui lliurement, donant significat al món que l’envolta i
expressant les seves emocions i, amb l’ajuda del terapeuta, pugui elaborar els seus conflictes i vivències
emocionals i iniciar el camí per resoldre’ls. El joc afavoreix el desenvolupament emocional de l’infant, i les
habilitats de tipus social com la cooperació, l’escolta, l’espera, etc.
L’ús del joc com a eina terapèutica és molt efectiu amb infants amb qualsevol problema o disfunció, ja
sigui de tipus emocional, social o cognitiva.
Un tipus de joc que utilitzem és el joc simbòlic.

El joc simbòlic implica la representació d’un objecte
per un altre, l’infant té la capacitat de crear i gestionar
símbols, fent representacions del món que l’envolta,
reproduint escenes i situacions quotidianes.
A través del joc, l’infant projecta el seu món intern, les
seves emocions, experiències, conflictes, pors… i això
l’ajuda a distanciar-se, a processar i elaborar els
conflictes. El llenguatge, com a instrument de
comunicació i per estar estretament vinculat al
pensament, juga un paper fonamental en aquest
tipus de joc.’infant parla a través d’uns personatges i
la realitat s’expressa de forma indirecta. El terapeuta,
des del respecte i l’amabilitat, i sense dirigir,
s’encarrega d’anar donant significat al que va passant.

"EL JOC EN
L'ÀMBIT TERAPÈUTIC I FAMILIAR"

El joc simbòlic
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MARIA  PUJALS GILABERT - PADRENY
PSICÒLOGA  INFANTIL-JUVENIL ESPECIALITZADA EN TRANSTORNS D'ANSIETAT - Nº Col 12989

Quan un infant juga amb animals, per exemple,
ens fixarem si agafa els animals més salvatges i
grans o prefereix jugar amb els més petits, i quin
tipus d’escenes reprodueix.
O jugant amb una casa de ninos, els infants
assignen diversos rols als ninos, que poden ser
semblants a la realitat que viuen a casa seva.
Prestarem atenció a això i a les relacions entre els
ninos.
A partir de les titelles, per exemple, l’infant pot
crear històries, personatges, i expressar conflictes
o situacions que li agradaria experimentar.
Altres exemples de joc simbòlic són: joc de
metges, comprar-vendre, cotxes i altres vehicles,
cuinetes, disfresses, construccions, etc.
A les sessions del grup d'habilitats socials utilitzem
el treball amb LEGO per afavorir el treball en
equip.



Jocs cooperatius
Pens permet entendre el treball en equip , on
no és important l'individu sino el grup. I tampoc
és important guanyar o perdre sino aconseguir
l'objectiu tots junts. Els jocs cooperatius poden
esdevenir un bon recurs per tal de generar
actituds solidàries, promoure situacions en els
quals es regulin els conflictes de forma
col·lectiva o millorar l’ambient de grup.
Aquests jocs també permeten als participants
prendre consciència de que els companys del
mateix grup poden tenir perspectives
diferents.Podem utilitzar la banda de la Granja,
story cubes, escape rooom, pandemia. 

AJocs competitius
Ens permeten
treballar la tolerància
a la frustració en el
guanyar o perdre , i
treballar el esperar el
torn . 
Podem utilitzar jocs
com UNO, VIRUS.

Jocs d'estimulació cognitiva
La finalitat és aprendre  i
estimular les àrees bàsiques del
cervell d'una manera lúdica
evitant l'aburriment i la
desmotivació . 
Podem utilitzar jocs 
com el Memory, 
Mikado, dobble,..

Desde casa, podem fer servir els jocs de
taula per passar una bona estona alhora
que fem vincle amb els fills . De jocs de
taula en família , els que podem fer servir
són :
- Dixit
- Scrabble
- Hijos vs padres
- Tabu

Podem jugar a: 
- Pica paret 
- Escondite 
- Cursa de sacs
- Endevinar pel.lícules.

Jocs de taula

Jocs tradicionals

Amb les noves tecnologies s'estàn perdent els jocs en família, tan importants per millorar la comunicació,
la convivència familiar i habilitats socials i emocional per la vida diària.
 

" TOTS ELS APRENENTATGES MÉS IMPORTANTS DE LA
VIDA ES FAN JUGANT" Francesco Tonucci" 
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Dels cincs sentits, la visió és per defecte la
principal entrada d’informació al cervell. El fet
que hi hagi alteracions a la via visual condiciona
diferents aspectes de la conducta de la
persona. El gust, l’olfacte, la postura, les
habilitats manuals i l’oïda canvien en funció de
la visió.
En l’àrea socio personal, la visió hi té un gran
paper. Segons el gestos podem interpretar
d’una manera o altra una conversa. Mirem la
cara de l’ interlocutor per entendre millor el que
ens diu, ja que la lectura dels llavis arriba abans
al nostre còrtex visual que les ones sonores a
l’àrea auditiva.
L’òrgan receptor de la visió és l’ull, per on entra
la informació i es conduïda a diferents àrees del
cervell, i en aquestes àrees intervenen altres
entrades sensorials, com són l’equilibri i el
sistema vestibular, que ens ajuden a interpretar
el que veiem.
Hi ha una interrelació entre visió i acció. En un
sistema que funciona normalment, la visió és la
que guia el sistema motor. Si hi ha un desajust
entre la percepció visual de l’espai i la realitat, hi
haurà una descoordinació a nivell motriu.
Tindrem errades a l’hora d’agafar objectes,
dificultats en fer esport...
L'Optometria és la ciència que estudia els
mecanismes visuals i alteracions no
patològiques que la visió pugui tenir. La visió és
un procés molt complex en el que intervenen
multitud de mecanismes i activitats
fisiològiques. Aquesta preveu i tracta els
problemes visuals.
"Veure bé" no significa veure nítid i enfocat. A
més, significa percebre, comprendre, recordar,
discriminar la forma, el color, el moviment...
Calcular la distancia i la velocitat dels objectes. I
tot això de forma còmoda i eficaç.

La Teràpia Visual és una branca de l'optometria que
té com a objectiu desenvolupar i incrementar al
màxim les habilitats visuals de les persones, així com
integrar-les amb la resta dels sentits, treballant de
forma interdisciplinària amb altres professionals de la
salut.
Segons el 92% de la població, la visió és el sentit més
important del nostre organisme. Un 80% de la
informació que percebem diàriament ens arriba a
través dels ulls. La visió resulta per tant, un factor
decisiu a l'hora d'entendre i comunicar-nos
correctament amb el món que ens envolta. De fet, les
condicions en les quals es trobi el nostre sistema
visual condicionen, i molt, el nostre aprenentatge i
desenvolupament. En concret, per poder veure, els
ulls recullen la imatge d'un objecte que és portada
per les vies visuals al cervell, on processem,
identifiquem, entenem, memoritzem, recordem,
aprenem i responem a tota la informació visual que
rebem. Per això, per aconseguir una percepció visual
és necessari que tot el sistema visual funcioni bé, pel
que la visió no serà eficaç si alguna d'aquestes
estructures presenta alguna anomalia.
És aquí quan entre en joc la mà de l'òptic-
optometrista, qui té a la seva disposició eines per
posar remei als possibles problemes de visió.
Ulleres, lents de contacte o cirurgia refractiva són les
opcions més habituals, encara que els professionals
també hi compten amb un eficaç instrument: la
teràpia visual, una competència exclusiva dels òptics-
optometristes.

OPTOMETRIA I TERÀPIA VISUAL, 
EINES PER MILLORAR LES HABILITATS VISUALS

OSANDRA BUSTO DEL CAMPO
Optometrista Comportamental i Pediàtrica - Nº COL 18535
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En alguns moments desvia un ull.
Llegeix molt a poc a poc i ha de senyalar
amb el dit.
Vocalitza quan llegeix en silenci.
No sap explicar el que ha llegit.
Té mal de cap o li piquen els ulls quan mira
a prop.
Quan llegeix o escriu veu borrós o

Tanca un ull el tapa a vegades.
Escriu amb la cara enganxada al paper.
Inclina el cap quan estudia o mira la
televisió.
Quan llegeix mou el cap enlloc que moure
els ulls.
Escriu cap amunt o avall amb lletra
irregular.
Es perd quan ha de mirar la pissarra i la
taula, o quan copia a la llibreta.
Té dificultats quan fa esport, llegeix o escriu.
Inverteix les lletres (b-d, p-q)
S'apropa molt als llibres.
Quan llegeix, salta paraules o línies
senceres; també llegeix la mateixa línia.
Perd fàcilment l'atenció i distreu els altres
companys.

Com puc detectar si el meu fill té un problema
visual?
L'observació, per part de pares i mares i metres,
dels hàbits visuals de l'infant és, a vegades,
decisiva per detectar possibles problemes de
visió.
Alguns possibles símptomes poden ser:

       doble.

Si heu contestat de forma afirmativa de 3 a 5
símptomes, el seu fil pot tenir un problema
visual. S'hauria de considerar que la seva visió
fos avaluada per un Optometrista
Comportamental o de Desenvolupament.

Recursos:
Associació Catalana de Teràpia Visual (ACOTV),
Sociedad Internacional de Optometría del
Desarrollo y del Comportamiento (SIODEC),
Col·legi Oficial d’Òptics i Òptiques
Optometristes de Catalunya (COOOC).

Unitat d’Optometria i Teràpia Visual. 
ESPAI PSIQUE
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TRASPASSAMENT DE LLENTIES

Necessitarem:

- 2 recipients amb parets baixes
- Llenties, arròs o quinoa (cru).
- 1 cullera
- 1 got o tassa
- Macarrons, cigrons o alguna joguina petita

En aquests temps que estem vivint passem moltes hores a casa amb els nostres petits. Des d’Espai Psique
us donem idees per fer jocs amb material que tenim a l’abast. Són activitats que proporcionaran una
experiència sensorial i ens ajudaran a guanyar habilitats i així autonomia per desenvolupar les activitats de
la vida diària.

CLARA PONS QUERALT
TERAPEUTA OCUPACIONAL - Nº COL 773

JOC PER FOMENTAR
L'AUTONOMIA
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En un dels recipients hi posarem llenties i
l’altre ha d’estar buit. Utilitzant la cullera i
després la tassa, anirà traspassant les
llenties cap a l’altre recipient. Practicarà
les habilitats necessàries per l’ús
d’aquests utensilis. També és interessant
deixar que experimenti amb les mans.
Per treballar la motricitat fina podeu
amagar-hi cigrons o alguna joguina que li
cridi l’atenció i el vostre fill/a haurà de
buscar-ho.



BOSSES SENSORIALS
Existeixen múltiples possibilitats per crear
aquestes bosses sensorials. A continuació us
deixem dos exemples però també podeu crear-ne
amb aigua i algun objecte a dins, amb oli corporal i
colorant alimentari, amb xampú, arròs...
Bossa sensorial per dibuixar
i escriure:

Per fer aquesta bossa necessitarem gel fixador de
cabell, colorant alimentari o pintura i de forma
opcional purpurina. Ho posarem tot a dins i a
remenar! Aprofitem que la preparació ja sigui part
del joc.
Ens hem d’assegurar que a dins la bossa no hi
quedi aire per tal que no se’ns trenqui i no hi hagi
pèrdues. Podem assegurar el tancament amb
cinta adhesiva.
Ja ho tenim llest per començar a dibuixar!

BOSSA SENSORIAL PER MANIPULAR

- 1tassa d’aigua
- 1/2 tassa de farina de blat de moro (maizena)
-  4 cullerades de sucre

Farem una massa. 
Primer barregem la farina amb el sucre i després
hi afegim l’aigua remenant fins que ho tinguem
ben dissolt. Ho posarem en un cassó al foc
remenarem fins que ens quedi una massa
espessa. Ho retirarem del foc i hi posarem
colorant alimentari, barrejarem perquè ens quedi
tota la massa pintada.

Una vegada refredat ho posarem a dins la bossa
hermètica. Ja la tindrem a punt per manipular-la
amb els dits, les mans, els peus... és molt
gratificant i ens aporta molta informació sensorial!
Esperem que us ho passeu d’allò més bé amb
aquesta aventura sensorial!
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Ens hem parat a pensar alguna vegada de
quin humor estem quan arribem a casa? 
 
Segurament després d’un dia dur de treball,
de passar pel supermercat - perquè sempre
falta alguna cosa - i de que, un cop a casa, els
nens no hagin fet els deures o encara falti la
dutxa, és del més normal que qualsevol petita
cosa ens faci saltar. 
 
És essencial que en aquest moment fem el
gran exercici – tenint en compte que pot ser
que el primer dia segurament no funcioni i
també pot ser que el segon tampoc-
d’intentar detectar i evitar - al màxim possible
- el mal humor, si més no, de manera
continuada ja que l’estabilitat mental del nen
es pot veure seriosament afectada pel ma 
 humor dels pares així com també de manera
positiva . 
Doncs sí, el mal humor dels pares és un
problema que afecta als nens, en el seu
desenvolupament psíquic i emocionals. 

Perquè? Els crits, per exemple, es tradueixen
en inseguretat o sentiments de culpa. Sent
més sensibles o vulnerables quan tenen 0-3
anys edat tot i que és important saber que es
veuen afectats en totes les edats. 
 

 

Com pot afectar el nostre estat d’ànim als
nens? 
Com sabeu, la manera de gestionar les
emocions dels adults és el primer
aprenentatge de com ho faran ells, és a dir,
no ens podem oblidar de la importància del
modelatge en l’aprenentatge, és a dir, els
nens aprenen del que veuen i si el que veuen
és una mala gestió de la frustració no
podrem demanar que ells ho facin millor i al
contrari, si nosaltres n’aprenem i ho portem
de la millor manera possible – recordant que
som humans i que tots tenim dret a tenir un
mal dia en el que sempre podrem recórrer a
demanar perdó i millorar – ells també podran
aplicar-ho d’una manera saludable, per ells i
pel benestar familiar. 
Tot plegat pot influenciar en que el nen no
pugui expressar lliurement el que sent
davant dels seus pares, per por i inseguretat
de que no se l’acompanyi emocionalment, la
qual cosa comporta una sèrie de conflictes a
curt i llarg termini.  
 
Així doncs, com a base, cal aprendre a
detectar com estem i què sentim per a
poder-ho gestionar de manera favorable, en
el cas de que no ho fem, un dels primers
efectes serà que els nens tampoc ho facin. 
 
Altra efecte que pot causar el nostre estat
d’ànim als nens és que siguin insegurs, quan
el nen està esposat constantment a
situacions tenses i estressants els genera
inseguretat pel fet no saber com avançarà el
dia i quines emocions ens acompanyaran.

Altra efecte pot ser l’ansietat, la podem
detectar
problemes d’adaptació a l’escola així com
problemàtica social entre iguals o
cap als adults en altres entorns que no sigui a
casa. 
 

PSICOPEDAGOGIA: 
Les emocions a casa
ESTHER HUGUÉ ROMAN
PEDAGOGA I PSICOPEDAGOGA - Nº COL 1307
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Com ho podem solucionar?

La millor part és que tenim molt a fer, per
tant, l’important és detectar que l’estat
emocional afecta a la relació que tenim amb
les altres persones i que pot afectar de
manera molt negativa cap als nens. 

Primerament, cal veure quins factors poden
estar influenciant al nostre estat emocional i
com podem fer un treball personal per a
gestionar-ho. En moltes ocasions l’estrès
provocat per problemes laborals o personal
n’és el causant i per tant, una bona solució
serà intentar canalitzar l’estrès mitjançant
activitats que permetin drenar l’energia així
com aprendre tècniques per a gestionar i
controlar sentiments en l’estona que
compartim amb els nens. Així doncs, si es
tracta d’un problema incipient, caldrà
prendre mesures per a corregir aquesta mala
gestió, aplicant tècniques i estratègies
adaptades a la situació, sempre es pot optar
per l’acompanyament d’un professional
qualificat, donant resposta a la situació i
trobant solucions adaptades a aquestes. 

 

Val a dir que una de les principals
recomanacions per aconseguir un bon estat
emocional és tenir temps lliure propi i
activitats en família, com sempre diem, el
temps i l’amor compartit ens dóna de resultat
benestar familiar. A més, com ja hem dit,
millorar la gestió emocional i la comunicació
familiar, mantenint el respecte, l’efecte i
l’acompanyament és clau per a mantenir uns
nivells d’estrès baixos i una salut mental i
emocional sota control o bé donant resposta
a les emocions que a vegades interpretem
que no ens estan dient res.

L’única manera de poder gestionar les
emocions de manera efectiva comença per
reconèixer que existeixen i necessiten
resposta, tot comença amb una bona relació
amb un mateix per a tenir-la amb els altres,
sobretot amb els nens.
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Des de l’equip Espai Psique us proposem un
seguit de consells i d’exercicis per cuidar-se la veu.
Com a conseqüència de l’ús de la mascareta
moltes persones necessiten ajuda d’un
especialista per difonies professionals de la veu.
Sobretot persones que tenen una professió que
requereix projectar la veu: teleoperadors,
entrenadors, advocats i professors coincint amb
l’inici del curs escolar. Molts d’ells treballen sense
tècniques vocals que els ajudin a no patir aquests
tipus de problemes.

Consells per mantenir una saut vocal:

1. Utilitzar un to de veu natural i si cal fer ús de
microfonia.
2. Professionals que utilitzin molt la veu; fer un
escalfament prèvi.
3.  Fer descans de la veu estones.
4. És important que quan respirem, agafem l’aire
per la panxa.
5. Recordeu sempre agafar aire pel nas, la qualitat
de l’aire serà més neta.
6. Donar importància a la comunicació no-verbal
per no haver de cridar o també: xiulet, xiular,
aixecar la mà…
7. No prenem coses massa fredes ni massa
calentes.
8. A l’estiu, amb l’aire acondicionat, molt important
que l’aire no et toqui directe.
9. Intentem evitar begudes i menjar amb molt de
sucre.

 
Us proposem una activitat per fer a casa que
serveix d’ajuda per la relaxació de la veu:
 
El Clapping. És un exercici que s’ha de fer en
parella. Un dels dos es col·loca de panxa amunt
estirat sobre una esterilla i intenta notar els punts
de contacte amb el terra i la postura en la qual
està. Dret també és possible treballar-ho.

CONSELLS PER MANTENIR
UNA BONA VEU 
EN TEMPS DE MASCARETA
Èlia Vidal Junyent
Logopeda. Col. 08-4257

Objectiu: Relaxar l’esquena i les caixes de
ressonància de la veu.

 Passos a seguir: La persona que no està estirada,
en aquest cas és el que farà de terapeuta.

 - Fem cops amb les mans en forma de cassoleta per
tota l’esquena.
-“Treure la pols de l’esquena”: Allisar del centre cap
als costats amb les mans tota l’esquena de la
persona. Repetim el moviment 3 cops.
-Col·locació de les nostres mans; una a les cervicals
del estirat i l’altre al sacre i les deixem en repòs.
 
 Sensacions:
Després de l’exercici el pes ha d’estar més repartit a
l’esquena i no notar tanta pressió. Les caixes de
ressonància podran treballar millor i la veu no
haurà de fer un sobre-esforç.
 
Si necessiteu més exercicis o una valoració
logopèdica, no dubteu en trucar al nostre centre per
fer la consulta. La veu és la nostra eina de
comunicació principal i l’hem de cuidar!

Quan ja tinc disfonia, què faig?

1. Bona hidratació i netejar el nas.
2. Exercicis de relaxació i respiració.
3. Fer un entrenament amb el logopeda
especialista en veu.
4. Procurar no “aclarir-se el coll”, és millor tossir.
5. Amb una disfonia o afonia de més d’una
setmana: anar a l’otorrinolaringòleg.
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Ens podeu trobar a:

@espaipsique

ESPAI PSIQUE

Avinguda Cubelles 32

08800 Vilanova i la Geltrú

Tlfs: 93.510.90.72/647.055.708

hola@espaipsique.com

Ens segueixes a les nostres
XXSS? 

Estigues al dia de totes les nostres
novetats 

VOLEU MÉS INFORMACIÓ?

centreaprenmes.blogspot.com

Centre Aprèn Més-Psique+Logo

www.espaipsique.com
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GRÀCIES PER TOT
ENS VEIEM AVIAT


