
El Centre Gavina  ofereix els seus  serveis als afiliats al CAT i als seus familiars 

directes amb descomptes del 10%  al 15%.

El Centre  Gavina està format per  un  equip  de  professionals  de  la  salut i de

l’educació amb més de 20 anys d’experiència i treballem amb l’objectiu de donar

les  respostes  i tractaments  adequats  a  cada  pacient  des d’una  perspectiva

multidisciplinar. 

SERVEIS DE PSICOLOGÍA

o Psicologia clínica (diagnòstic i tractament)

o Nens

o Adults

o Psicologia jurídica (Peritatge Psicològic, Informes i Valoracions)

o Consisteix  en  l’ús  de  la  psicologia  amb  l’objectiu  de  valorar  i/o
certificar,  mitjançant  un  dictamen  pericial  aquelles  persones  o
situacions objecte d’un procediment jurídic. 

.
SERVEIS DE PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOGIA

o Reeducacions Psicopedagògiques

La reeducació psicopedagògica está indicada per a nens/es, adolescents o adults

amb necessitats  acadèmiques  o  laborals  quan  aquests  mostren  problemes en

l’adquisició de coneixements o dificultats en l’aprenentatge, així com també quan

pateixen alguna problemàtica que afecta directament en el seu rendiment.

Quines dificultats es tracten?

o Trastorn per Dèficit d’Atenció, amb o sense Hiperactivitat (TDA-TDAH).

o Trastorns d’Aprenentatge (Dislèxia, Disgrafia i Discalculia).
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o Manca d’hàbits d’estudis. Dificultats d’organització i planificació.

o Baix rendiment escolar.

o Fracàs escolar.

o Preparació d’exàmens i oposicions.

SERVEIS DE MEDICINA INTEGRATIVA

La medicina integrativa utilitza la conciliació entre la medicina convencional  i les

diferents  modalitats de  tractaments  complementaris  per   aconseguir  un

restabliment efectiu i prolongat de l’estat de salut. 

Es fonamenta en el  coneixement del  pacient  i en de  la  seva simptomatologia,

conciliant el  tractament convencional  amb altres estratègies  o  tècniques

terapèutiques. 

Quines dificultats es tracten?

o Salut mental (depressió, ansietat, autoestima, relacions socials, dificultats
d’adaptació…).

o Al·lèrgies i intoleràncies.

o Abús de sustàncies.

o Assessorament nutricional.

Per a quasevol consulta o aclariment es poden posar en contacte amb nosaltres
mitjançant: 

o Tlfno 93 373 18 68 
o Tllfno 653 07 00 29
o  Mail: anamaria.avila@centregavina.es
o Web: http://www.centregavina.es 

Atentament,

Ana Mª Ávila Sanhez-Jofré
Directora
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