
CENTRE DE PSICOLOGIA SIQUE
Atenció Centrada en la Persona amb Discapacitat Intel·lectual



SERVEIS

ORIENTACIÓ, TRACTAMENT, SEGUIMENT I SUPORT PSICOLÒGIC I SOCIAL 

▪ Abordatge dels problemes conductuals,  trastorns d’ansietat, depressió, fòbies, estrès, obsessions...

▪ Reeducació en dificultats d’aprenentatge i/o dèficit d’atenció

▪ Familiars, amb una demanda d’orientació psicològica/social o d’orientació a partir de pautes 

educatives

▪ Suports a la pròpia llar per aquelles persones amb problemes de conducta que requereixin de 

pautes educatives i de modificació de conducta en l’entorn familiar.

▪ Persones joves i adultes amb Discapacitat Intel·lectual, que presentin alguna necessitat de suport 

susceptible de rebre intervenció psicològica.

▪ Familiars de les persones amb Discapacitat Intel·lectual amb una demanda d’orientació psicològica o social.

▪ Reeducacions amb dificultats d’aprenentatge

▪ Pautes més concretes per als professionals d’atenció directa dels pacients (educadors/es i psicòlegs/es del 

C.O. i C.E.T.), als que oferim pautes més concretes i personalitzades de treball 

MODEL

BENESTAR, AUTONOMIA I QUALITAT DE VIDA

DIRIGIT A

PERSONES AFECTADES I FAMILIARS

L’objectiu de la nostra intervenció és assolir el nivell més gran de benestar, autonomia i qualitat de vida de la 

persona amb discapacitat Intel·lectual. Per assolir aquest objectiu, el nostre model és el suport centrat en la 

persona amb necessitats d’atenció psicològica i social. 

El Centre de Psicologia Sique cobreix una important mancança de la ciutat de Badalona en vers aquest servei. 

Estar a prop de casa, de la feina, dels amics, de la família i dels recursos de tota mena que han d’ajudar al 

benestar de les persones amb discapacitat intel·lectual, significa gaudir d’una major, millor, més ràpida i més 

efectiva atenció per part dels nostres professionals. 

▪ Possibilita gaudir d’aquests serveis a la nostra ciutat. 

▪ Redueix temps de desplaçament i despeses de transport de les persones residents a Badalona.

▪ Aquesta proximitat del servei facilita la comunicació entre els professionals, la persona tutelada i les famílies. 

ESTEM MOLT A PROP TEU, A BADALONA

AVANTATGES

Abordem la situació integral de la persona amb Discapacitat Intel·lectual. Ho fem des de la vessant 

interdisciplinària, treballant conjuntament amb els professionals referents de la persona en l’àmbit 

ocupacional i de la salut.
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