ÀbacLAB - Càpsules de coneixement
Acompanyem les Altes Capacitats

QUI SÓM
PSICOLUDEN
Som professionals del Centre PsicoRoselló especialitzats en la Reeducació Psicopedagògica,
avaluació i diagnòstic, reforç escolar, intervenció en dificultats d’aprenentatge i en detecció i
intervenció amb nens/es d’altes capacitats intel·lectuals.
Un dels nostres objectius és atendre les necessitats d'aquests nens i nenes d’altes capacitats i
ajudar a que puguin desenvolupar els seus talents i capacitats al màxim. Per a això treballem de
forma conjunta amb famílies i escola perquè pensem que és molt important que l’entorn més
proper del nen i nena s’impliqui i participi de forma activa en el desenvolupament personal,
emocional, cognitiu i acadèmic dels infants.
Aquest curs, anem més enllà i hem creat ÀbacLAB, un programa d’activitats extraescolars que
el durem a terme durant el curs escolar de novembre 2021 al juny 2022 per poder acompanyar
amb tallers i formació els infants de tercer a sisè de primària amb Altes Capacitats.

ÀbacLAB – Acompanyem les Altes Capacitats
Des de Psicoluden i PsicoRosselló i amb el suport d’Àbac, entitat
d’educació i lleure , hem creat ÀbacLAB, tallers d'enriquiment
extraescolar, d’exploració i manipulació entorn a la ciència,
tecnologia i astronomia.
L’objectiu és el de potenciar les habilitats bàsiques i complexes en els nens i nenes de 8 a 12
anys que presenten altes capacitats (precocitat intel·lectual, talent simple, talent compost i
superdotats), desenvolupant els seus talents mitjançant una metodologia activa i que
mantinguin viva la motivació per a l’aprenentatge, aprendre dels companys i treballar en
equip tot desenvolupant moltes de les seves habilitats, punts forts i febles. Es treballen tant
aspectes cognitius com socials i emocionals.
Objectius:
Afavorir el benestar dels nens i nenes de 8 a 12 anys amb activitats específiques que els ajudin
a:
•
•
•
•
•

Millorar l'autoconeixement, l'autoestima, l'autonomia personal
Potenciar les seves qualitats i talents personals
Afavorir les relacions personals
Adquirir eines per obtenir millors resultats acadèmics
... i divertir-se.
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Pedagogia
Partim d’una metodologia activa centrada en la descoberta i la
participació. Proposem activitats molt atractives que desperten la
curiositat i utilitzem materials didàctics variats, intuïtius, originals i
manipulables. Fem servir, amb precaució, suports informàtics i
audiovisuals pel seu potencial motivador i educatiu. Una eina
imprescindible és també l’activitat lúdica, que contribueix a fer l’aprenentatge i el treball més
creatiu i productiu.
•
•

•
•

Creem una clima de confiança entre el nen/a i l’expert i ens basem en el treball
cooperatiu en petits grups.
Introduïm tasques noves a cada sessió evitant activitats repetitives, fomentem el treball
lliure i autònom per augmentar l’autoestima i aprofitem els interessos naturals de cada
persona.
Utilitzem incentius positius de lloança, el sentit de l’humor i sobretot la paciència i la
constància.
Ajudem tant la persona individual com el seu entorn.

ÀbacLAB - Activitat extraescolar
Càpsules de coneixement on nens i nenes amb curiositat i ganes
d'aprendre poden compartir interessos i divertir-se descobrint i
experimentant amb el món que els envolta!
Amb ÀbacLAB, es divertiran aprenen amb activitats,
construccions i jocs.
Activitat setmanal els DIMECRES 17:30h a 19h amb grups reduïts de sis a deu infants.
Treballem:
•

•
•

•

Sessions grupals o individuals: Plantejar sessions grupals o individuals segons les
necessitats de la persona. Sempre que el nen/a ho requereixi es plantegen tasques dins
una sessió individual, però amb l’objectiu de poder entrar a formar part d’una sessió
col·lectiva (6 a 10 persones)
Potenciem els punts forts: Des d’aquesta perspectiva, identifiquem i tractem les
disfuncions potenciant les aptituds.
Motivació i l’aprenentatge significatiu: Busquem l’actitud activa i positiva del nen/a per
convertir-lo en protagonista del seu procés d’aprenentatge. Facilitem l’aprenentatge
autònom a través d’activitats i experiències que connecten necessitats, interessos i
motivacions.
Aprenentatge individualitzat: Ideem activitats i propostes que s’adeqüen a la unicitat
de cada persona, a les seves capacitats i al seu nivell evolutiu i maduratiu.
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PROPOSTA curs 2021-22 - del 3 novembre’21 al 21 juny’22
•

Astronomia ( novembre’21 a gener’21): Aprofitarem la curiositat que els desperta el
món de l’astronomia per tal d’explorar, identificar i cercar respostes entre tots i totes
de l’origen i evolució de l’univers, de les estrelles, de la recerca d’exoplanetes,
d’Astronàutica i principis de la física...preparats per enlairar-nos i iniciar el viatge!
Vinculat amb AstroBarcelona

•

Ciència – STEAM (Febrer a abril’22): Química, física, naturalesa,.. Mai ens ho havien
explicat així! Juguem amb barreges i líquids, fem experiments magnètics, amb
electricitat electroestàtica, llums, pressions atmosfèriques i molt més….
Vinculat amb AstroBarcelona

•

Creació i programació de Vídeo jocs (Abril a juny’22): Els nens i nenes descobriran un
món que els hi permetrà crear sense límit tot allò que puguin imaginar, fent
combinacions de tot tipus alhora que aprenen sense adonar-se’n.
Vinculat amb

Una tarda a la setmana,
la ciència, Astronomia i programació i creació de videojocs
envaeixen PsicoRosselló.

