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Evaluación, diagnóstico e intervención terapéutica. 

Psicoloxía 
 
Atención Temperá: evaluación e intervención 
global de nen@s entre 0 e 6 anos. 
 
Infanto-Xuvenil 
 
Adultos. 
 
Familia e parella. 
 
Programa de estimulación cognitiva para pa-
cientes con deterioro cognitivo ou dano cerebral 
adquirido. 
 

Programa de entrenamento atecional para 

persoas con TDA/TDAH. 

 

Psicoloxía xurídica: informes periciais  

e asesoramento xudicial. 

 

PROGRAMAS GRUPAIS: 

Programa de entrenamento en Habilidades Sociais 
para adultos. 
Programa Medrando Xuntos: grupo de crianza edu-
cacional para pais e nais. 
Programa de Reducción de Estrés baseado en 
Mindfulness para adultos e infancia. 

Pedagoxía Terapéutica. 
 
Intervención psicoeducativa específica orientada a alunos que 
mostran algunha dificultade concreta de aprendizaxe vinculada á 
presenza dalgún trastorno específico como a dislexia, a discalcu-
lia, o TDAH,  o TEL (Trastorno Específico da linguaxe), o TANV 
(Trastorno de Aprendizaxe Non Verbal), TEA (Trastornos do Es-
pectro Autista), etc. Tamén útil e beneficiosa para aqueles 
nen@s e adolescentes que desexan potenciar o seu rendemen-
to (en ausencia de dificultades específicas de aprendizaxe e ou-
tros problemas emocionais), así como para alumnos con altas 
capacidades.  

Logopedia 
 
Infantoxuvenil e adultos. 
 

Alteracións miofuncionais 

Alteracións na lectura e escritura 

Alteracións da fala e a linguaxe 

Alteracións da voz 

Alteracións na audición 

Alteracións do ritmo e da fluencia 

Diagnósticos neurolóxicos ou alteracións secundarias a enfer-

midades neurolóxicas 

Masticación e deglución.  

Fisioterapia 
 
Pediátrica: Patoloxías Neurolóxicas,  Res-
piratorias, Patoloxías Dixestivas, Patoloxías 
músculo-esqueléticas, Ortopédicas e Malfor-
macións conxénitas, Patoloxías Patoloxías 
Reumáticas, Bebés Prematuros... 
 
Uroxinecolóxica: Incontinencia Urinaria, 
Incontinencia transitoria, Incontinencia de  
esforzo, Incontinencia de urxencia ou  
inestabilidade vesical, Incontinencia mixta,  
Prolapsos, Cicatrices dolorosas por episioto-
mía/Cesáreas, Disfuncións sexuales 
(anorgasmia, dispaneurias, Reeducación do 
suelo pélvico). 
 
PROGRAMAS GRUPAIS: 

Programa de Recuperación de suelo pélvico. 
Programa de preparación ó parto e recupera-
ción posparto. 
Programa de Ximnasia Abdominal Hipopresiva. 
Pilates terapéutico xeral e para embarazadas. 



  

Oikos Intelectum. 

Programa de entrenamento da atención e inteli-

xenciasmúltiples. (Nen@s de 3 a 12 años) 

Métodoloxía propia e con beneficios probados a tra-

vés de feramemntas varias, manexo de ábacos varios 

e outras dinámicas de estimulación cognitiva e xes-

tión emocional.   

Beneficios: mellora do cálculo mental, atención, inte-

lixencias múltiples, psicomotricidade, creatividade… 

 

 

Programa TECA. 

Técnicas de Estudo e Autonomía. 

(Nen@s de 7 a 16 anos)  

Método de aprendizaxe de estratexias de aprendi-

zaxe eficiente, xestión do tempo, autonomía no 

estudo,  autocontrol, concentración,  autorregual-

ción en situacións de estrés ... 

Mindfulness e autoregulación 

emocional. (Nen@s de 5 a 15 anos) 

Programa de entrenamento da atención, relaxación e auto-

rregulación emocional.  

Programa ALEC. 

Aprendizaxe de Lectoescritura Cromática. 

(Nen@s de 7 a 12 anos) 

Nen@s  con dislexia, dificultades ortográficas, 

comprensión lectora, lentitude lectora, necesidade 

de mellora da linguaxe escrita… 

Método que mellora a velocidade lectora,  orto-

grafía, estructura gramatical, incremento do voca-

bulario, reducción de confusión/alteración de sila-

bas, palabras... 

Oikos TDA/TDAH. 

(Nen@s de 5 a 16 años) 

Programa de entrenamento atencional e autorregulación 

para personas con Trastornos por Déficit de Atención/ Hi-

peractividade.  

Todos os nosos programas son realizados por profesionais da Psicoloxía, Pedagoxía, Fisioterapia e Logopedia, desde un enfoque terapéutico e/ou 
desenvolvemento persoal. 
Todos os nosos programas son adaptables a persoas con necesidades específicas na procura da normalización social de dificultades individuais. 
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