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“En cuanto mejora un 

miembro repercute en 

el resto, es sistémico, al 

final se produce una   

especie de rueda donde 

todos sus integrantes se 

benefician” 

M.B.I. 



 

Tailerraren helburua, familian, jolas diber-

tigarrien bitartez, gurasoe eta seme-alaben 

arteko erlazioak hobetzen laguntzea izan-

go da. 

 

JOLAS-TERAPIA familia arteko harremanak eta norberarenganako eta bes-
teenganako konfidantza hobetzen duen egituratutako jolas-lan metodoa 
da. 

Tailerraren saioetan, gurasoak seme-alabekin nola harremantzen diren lan-
tzen da, hurrengoak lortzeko: 

 

 Haur bakoitzaren egoerara egokitutako itxaropen eta muga egokiak eta 
argiak ezartzeko. 

 Interakzioetan behar bezala inplikatzeko. 

 Haurraren zaintza beharrak asetzeko. 

 Arrakasta maila haur bakoitzaren gaitasunei egokitzeko. 

 

Lan metodo honek, adoptatutako seme-alabei euren guraso adoptiboekin 
harreman ziurragoa eta konfidantzazkoa eraikitzen laguntzen die. 



      Tailer berri honekin jarraipena eta sakontasuna eman  

      nahi zaizkio aurtengo apirilean gauzatutako tailerrean 

      landutako edukiei. 

 

     Lehenengo atala : FAMILIA GUZTIENTZAT  

 Lau saio: gurasoek eta haurrek elkarrekin parte  

 hartzen dute, adopzioan espezializtautako terapeutek  

    zuzendutako  jolas ekintzetan. 

  Maiztasuna: Astero 

  Urriak 19 eta 26 

  Azaroak 2 eta 9 

  Ordutegia: 17:00etatik 18:00etara. 

 

 Bigarren atala: FAMILIA BAKOITZARENTZAT 

           Ordu bateko iraupeneko itxiera saio bat gurasoekin. Bertan,  

 bideo eta jolas dinamiken bitartez, saioetan landutakoaren  

 abordaia gauzatuko da. 

 Datak: Azaroaren 14tik 18ra bitarteko astean (familia  

 bakoitzarekin adostuko da egun zehatza). 

Tailerra bi atal ezberdinetan jorratzen da  



 

 

TOKIA: Laida Gela. Madariaga Etorbidea 1,  

4. solairua, Deustu-Bilbo 

 

PREZIOA: Tailer Terapeutikora joatea: 180€.   

UME ALAIA BIZKAIAk bidalitako familiek, 130€ 

 

IZEN-EMATEA 

Kontaktuan jartzeko pertsona: Clara Zabala, 
94.474.52.55 telefono zenbakian. Urriaren 14a 
baino Lehen. 

 

Oharra: Parte-hartuko duten familiek saio guzti-

etara etortzea gomendatzen da, sortzen den gi-

ro emozionalak, esku-hartzearen eraginkortasu-

na sustatzen bait du.  

 

 

 

“nos ha servido sobre todo a los adultos 

para  identificar las causas de algunas 

reacciones de nuestro hijo y tratarlas  

desde un punto de vista que ha 

beneficiado a él y a nuestra 

familia.” 

I.C.C. 


