
"Nire alaba harro eta lasai
sentitu zen, adierazteko

prest".
"Batez ere terapiaren

domino efektua bereiztea".
 

Parte hartu duten familiak

FAMILIENTZAKO THERAPLAY®
TEKNIKETAN OINARRITUTAKO JOLAS

TERAPIA TAILERRA  

 www.adoptia.org
                                                 

9-12 urte seme-alabak dituzten familientzako tailerra

Terapeuta  Begoña Guijarro Masero. 
Gizarte- langilea eta terapeuta familiarra, FEAP-eko
kidea. Lotura emozionala indartzeko jolas terapian
aditua (The Theraplay Institute from Chicago). 
Gaur egun Adoptia zerbitzuko arduraduna.



Helburua: gurasoak edo zaintzaileak eta seme-
alabak atxikimendu seguruan oinarritutako

erlazioa eta konfiantzazko harremana
eraikitzen eta sendotzen laguntzea. 

 
JOLAS-TERAPIA familia harremanak eta norberarenganako eta
besteenganako konfiantza hobetzen duen egituratutako jolas-lan
metodoa da.

Taldeko saioetan landuko da nola gusaroek edo zaintzaileek
erlazionatzen diren haien seme alabekin, hurrengoa lortzeko: 
 

Haur bakoitzaren egoerara egokitutako itxaropen eta muga
egokiak eta argiak ezartzeko.
Interakzioetan era egokian inplikatzeko.
Haurraren zaintza beharrak asebetetzeko. 
Arrakasta maila haur bakoitzaren gaitasunei egokitzeko 

Theraplay ® teknikak metodologia partizipatiboa eta ludikoa erabiltzen
du, familia kideen artean bizipen positiboak eta atseginak sortzen
dituena, eta etxean errepikatu ahal direnak, saioan landutakoa
sendotzen laguntzeko.  
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Tailerra 3 atal ezberdinetan jorratuko da
 
ATAL I: FAMILIA BAKOITZARENTZAT
Familia bakoitzari banakako ebaluazio proba bat egingo da
atxikimendua ebaluatzeko kontutan hartzen diren dimentsioen arabera,
emozio segurtasuna sustatzeko gaitasunen ebaluazioa egingo da.
Bideoz filmatzen den froga egituratua da. Bi profesionalek egingo dute
ebaluazioa.
Data: Apirilak 29tik Maiatzak 8ra
Ordua familia bakoitzarekin ezarriko da aurretiko telefono dei baten
bidez. Bertan tailerraren helburuak azalduko dira.

ATAL II: FAMILIA GUZTIENTZAT
4 esku-hartze saio izango dira, non gurasoek eta haurrek elkarrekin
parte hartuko dute jolas jardueren bitartez, adopzioan adituak diren
terapeuta edo terapeuten laguntzarekin gidatuak. 
Data: Maiatzak 15,22, 29 eta Ekainak 5 (astero)
Ordua: 17:30etik  19:00etara
 

ATAL III: FAMILIA BAKOITZARENTZAT
Ordu bateko itxiera saioa gurasoekin edo zaintzaileekin. Bertan
saioetan landutakoa espezifikoki abordatuko da, bideoaren
ikusketaren bidez eta jolas jarduerekin.
Data: Ekainaren 10tik 20ra bitarteko astea (data familia
bakoitzarekin adostuko da)
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" No podíamos entender cómo,
pero era como una medicina, en
cada sesión , desde la 1ª el niño
que salia parecía distinto al que

entraba"
                    Parte hartu duten

     familiak
                          

Terapeuta: 
Begoña Guijarro
 
         Atal I: 29/04tik 08/05ra
         Atal II: 15,22,29/05 eta   
                    5/06
        Atal III: 10/06tik 20/06ra
 
          17.:30etik  19:00etara
 
          
         Madariaga etorbidea, 1
         4. soilairua. Deusto.
 
Tailerraren prezioa : 250€
Ume Alaia Bizkaiatik datozen
familiak: 235€
 
Izen ematea (30/04 aurretik) 
Telefonoa 944 74 52 55 .
Clara Zabala - Adoptia
zerbitzuko administratzailea
 
 
 
 
 
 
 


