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Yummy és un Centre de Desenvolupament Integral que ofereix

assessorament, valoració i intervenció al llarg del cicle vital

des de les disciplines de Logopèdia, Psicologia,

Neuropsicologia i la Teràpia Ocupacional. Creiem en la visió

del pacient de forma individual, personalitzada i propera però

sempre des d'un enfocament holístic, tenint en compte tots

els aspectes que poden influenciar en la seva recuperació,

família, entorn, necessitats i motivacions.

Què és Yummy? 

L'hora del cafè: grup de suport per pares on es comparteixen vivències amb  acompanyament

professional.

Tallers d'educació emocional: programa d'intervenció amb petit grup d'iguals, on es treballa la

regulació emocional, les habilitats comunicatives i l'autonomia emocional.

Escola de pares: càpsules formatives independents i complementàries amb l'objectiu de resoldre

dubtes i proporcionar estratègies en diferents temes d'interès. 

El nostre centre ofereix valoració,  diagnòstic i tractament multidisciplinar a nens i adolescents

que presenten dificultats o patologies que alteren el desenvolupament normalitzat.

Algunes de les patologies més freqüents són: Retard o trastorn del desenvolupament, dificultats en

la comunicació o la parla, dificultats miofuncionals orofacials, dislèxia, discalcúlia, dificultats en els

aprenentatges, altes capacitats, TDA-H, TEA, dèficit auditiu, SAF, discapacitat intel.lectual,

síndromes o malalties, alteracions en la coordinació motriu, dificultats sensorials i dificultats

alimentàries, trastorns de conducta o de la son, autoestima o dificultats emocionals....

També  disposem de diferents projectes que poden ajudar tant a nens o adolescents com a les

seves familíes:

Ana Belmonte  (Logopeda)

Cristina Español (Logopeda)

Claudia Gómez  (Neuropsicòloga)

Marc Turón  (Neuropsicòleg)

Andrea Badet (Psicòloga)

Soraya Cifuentes (Psicòloga)

Inma Villa (Terapeuta Ocupacional)

Equip Yummy:

Què Fem?



Assessorament  professional per a
Llars d'infants 

Observació directa de nens dintre de l'aula

Assessorament professional de casos clínics

A Centre Yummy ens encanta poder treballar de la mà dels professionals que hi treballen en la llar d'infants  

i en constant coordinació amb totes les persones que dia a dia estan en contacte amb els nens. Per

aquest motiu hem creat un servei personalitzat per a Llars d'infants  on oferim diferents propostes

d'assessorament o formació que ens poden apropar i crear punts d'interès mutu que fomentin el bon

desenvolupament de cada nen. 

També volem presentar unes propostes de xerrades i/o cursos que oferim durant aquest curs. 

Són sessions on es tracten temes d’interès que acostumen a ser objecte de consulta. En aquestes, oferim

informació per fomentar la prevenció i donem eines per entendre i acompanyar millor les dificultats dels

nens:

Xerrades de sensibilització gratuïtes per a mestres i pares: Amb una

durada aproximada d'entre 30 minuts o 1 hora que ajuden a entendre millor les

diferents patologies o dificultats que poden presentar els nens/es de forma

primerenca, a més de conèixer el nostre equip i centre. Aquestes xerrades estan

adreçades tant a mestres com per a pares. Totes són de caràcter informatiu i

no suposen cap cost per l'escola bressol. Es poden dur a terme de forma online

o presencial.  

 

Cursos de formació per a mestres:  Amb una duració aproximada de 2

hores i es poden adaptar segons les necessitats de cada escola bressol o

professional. Aquests cursos són amb un format teòric-pràctic i amb l'objectiu

d'ajudar a resoldre els diferents reptes que es pot trobar el professorat dintre

de l'aula amb l'aprenentatge d'estratègies que afavoreixen el desenvolupament

del nen. Aquests cursos tenen un cost de 90€ l'hora i es poden dur a terme de

forma online o presencial (a l'escola bressol o al nostre centre). El format online

l'aforament màxim és de 10 persones. De forma presencial segons la situació de

la Covid-19 pot variar l'aforament. 

   



1 2 3 4

L’alimentació i el
desenvolupament de

les funcions orals
1 hora

Esp. de Logopèdia

Encara no diu totes les
paraules bé 

¿És normal i he
d’esperar?

1 hora
Esp. de Logopèdia 

L’hora d’anar a dormir:
pautes
1 hora

Esp. de Psicologia

Treiem el bolquer
1 hora

Esp. de Psicologia

Xerrades de sensibilització
per a mestres i pares
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Estimulació
primerenca en el joc

1 hora
Esp. de Psicologia

Educació emocional 
des de petits

30 minuts
Esp. de Psicologia

9

7

Com puc ajudar al meu
fill/a si té

dificultats sensorials?
1 hora 

Esp. de Teràpia
Ocupacional

Signes d’alerta en el
desenvolupament
infantil: prevenció,

detecció i
com actuar

1 hora
Esp. de Neuropsicologia

Pas a pas: etapes del
neurodesenvolupament 

 infantil
1 hora

Esp. de Neuropsicologia

¿Què
significa tenir

dificultats sensorials?
Com podem detectar-

les?
1 hora

Esp. de Teràpia
Ocupacional

Xerrades exclusives per a mestres



cursos de formació per a
mestres

1

2

3

El desenvolupament del Llenguatge i la parla: conceptes i
com estimular-lo

 
1- 2 hores

 
Especialitat de Logopèdia

El nen amb dificultats socials i conductuals: com crear espais
d’estimulació

 
2 hores 

 
Especialitat de Psicologia

Les dificultats sensorials amb el nen amb TEA i altres
patologies: conceptes, detecció i intervenció

 
2 hores

 
Especialitat de Teràpia Ocupacional



Inscripcions

931 40 55 47 - 658 75 18 29
 

info@centreyummy.com
www.centreyummy.com

Per poder garantir la bona organització
del curs, és necessari que es faci la

petició i la programació de la sessió com
a mínim amb 15 dies o 1 mes

d'antelació mitjançant el següent
contacte:


