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ADOPTIA zerbitzuko familientzako -2017 

 

THERAPLAY®  TEKNIKETAN  

OINARRITUTAKO FAMILIENTZAKO 

JOLAS  

TERAPIA TAILERRA  

“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-

jarduerak erabiliz, bai gurasoei bai seme-

alabei euren arteko erlazioak hobetzen     

laguntzea   izango da. 

 

JOLAS-TERAPIA familia harremanak eta norberarenganako eta besteenga-

nako 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. 

• Narra(bak eraikitzeko, laguntza sozio-emozional baten bidez. 

 

Lan metodo honek, adoptatutako seme-alabei euren guraso adop(boekin 

harreman ziurragoa eta konfidantzazkoa eraikitzen laguntzen die. 



Lehenengo atala : FAMILIA BAKOITZARENTZAT 

• MIM (Método de Interacción Marschak) joku saio familiarraren 

bideoaren bitartez  gurasoen eta umearen harremanen kalita-

tea ezagutzeko eta hausnartzeko.  

• Datak: urriaren 2(k 5era bitarteko astean (familia bakoitzare-

kin adostuko da egun zehatza).  

 

Bigarren atala: FAMILIA GUZTIENTZAT  

• Lau saio: gurasoek eta haurrek elkarrekin parte hartzen dute, adopzioan espezializ-

tautako terapeutek zuzendutako  jolas ekintzetan. 

• Datak: astero, urriak 18 eta 25 eta azaroak 8 eta 15.  

• Ordutegia: 17.00eta(k 18.30etara. 

 

Hirugarren atala: FAMILIA BAKOITZARENTZAT 

• Ordu bateko iraupeneko itxiera saio bat gurasoekin. Bertan, bideo eta jolas dinami-

ken bitartez, saioetan landutakoaren abordaia gauzatuko da. 

• Datak: Azaroaren 20ik 24ra bitarteko astean (familia bakoitza-

rekin adostuko da egun zehatza). 

Tailerra hiru atal ezberdinetan jorratzen da  



PROFESIONALAK: Begoña Guijarro eta Mónica 

Velada 

 

TOKIA: Laida Gela. Madariaga Etorbidea 1,  

4. solairua, Deustu-Bilbo 

 

PREZIOA:  

• Tailer Terapeu�koan parte-hartzea: 250€.   

• UME ALAIA BIZKAIAk deribatutako familiei, 

200€ 

 

IZEN-EMATEA: 

Kontakturako pertsona: Clara Zabala, 

94.474.52.55 telefono zenbakian.  

 

 

“Aumentó la confianza,  

la posibilidad  

de hacer cosas juntos  

y el mero hecho  

de convivir”. 

R.U. 

“Nos ha servido sobre para  iden*ficar 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. 


