
Programa Erasmus DONA
Serveis vinculats a l’Associació Esportiva Carles Vallbona

SERVEI PREU OBSERVACIONS/CONTACTE/LLOC

Fisioteràpia 15€/sessió 
Recovery Center. Contactar directament: David 686 12 

14 14. C/ Pinós,16.  Granollers
Servei de psicologia esportiva Gratuït Noemí Bonet   psicologia@aecarlesvallbona.cat

Psicologia infantil i juvenil 1a visita 36 €

Kavurey, espai psicològic i de creixement. Carrer Rafael 
Casanova, 48. Granollers. Telèfon: 611 10 05 14. Mail 

landradefernandez@gmail.com

Psicologia infantil i juvenil visites 
seguiment

25 €

Psicologia infantil i juvenil 1/2 sessió 15 €
Logopèdia infantil i juvenil 1a visita 40 €

Logopèdia infantil i juvenil seguiment 25 €
Logopèdia 1/2 sessió 20 €

Psicologia adults 1a sessió 45 €
Psicologia sessió seguiment 35 €

Psicologia 1/2 sessió 20 €
Reforç escolar (1h/setmana/particulars) 65€/mes
Reforç escolar (2h/setmana/particulars) 95€/mes

Reforç escolar (1h/setmana/grups) 33€/mes

Reforç escolar (2h/setmana/grups) 65€/mes 

Anglès (2h/setmana) 57€/mes o 171€/trimestre

Meca-ràpid formació. C/Moreres 11, Granollers.Mecanografia, MS Office, tractament 
d'imatges, dibuix vectorial, wordpress, 

edició de vídeo i dibuix tècnic

5% de descompte del preu del 
curs 

IMPORTANT: Abans d'utilitzar qualsevol d'aquests serveis (excepte fisioteràpia) cal avisar via e-mail a aecvallbona@gmail.com indicant el nom de la jugadora i el 
servei que utilitzareu per tal que nosaltres donem l'alta a l'empresa pertinent. 



SERVEI DE PSICOLOGIA ESPORTIVA

OBJECTIU:

El servei de psicologia té com a principal funció assessorar, tant a coordinadors i entrenadors,

com a famílies i esportistes en tots aquells àmbits relacionats amb els entrenaments i les

competicions dels equips del club, amb la finalitat d’aconseguir el màxim benestar i rendiment

(tant acadèmic, com esportiu) de les esportistes, tot emmarcat en una situació excepcional

amb la pandèmia de la COVID-19.

FUNCIONAMENT:

Aquestes tasques es realitzaran mitjançant activitats de formació als diferents agents implicats,

així com assessorament individualitzat a qualsevol dels agents que ho disposi. Les intervencions

es realitzaran a través d’entrevistes, tallers de formació i observació d’entrenaments i

competicions.

PROFESSIONAL:

Noemí Bonet (COL. 28027)

COM UTILITZAR EL SERVEI:

1. Si el club creu que cal fer una actuació amb una jugadora/entrenador/equip:

a. En cas que sigui una jugadora individual, comentarà la situació a la família i

demanarà l’acceptació per tirar endavant l’actuació.

b. El club parlarà amb la Noemí sobre la situació.

c. La psicòloga farà la/les actuació/ns pertinents.

d. Feedback psicòloga i club.

2. Si una família creu que cal fer una actuació amb la seva filla:

a. Exposarà la situació a la psicòloga en el mail

 psicologia@aecarlesvallbona.cat
b. El club parlarà amb l’entrenador/a de la jugadora (si és necessari), es

comentarà la situació i s’aprovarà o no la sol·licitud.

c. La jugadora farà la o les actuació/ns pertinents amb la psicòloga.

OBSERVACIONS

Els costs del servei de psicologia esportiva per a les jugadores, tècnics i equips anirà a càrrec del

club.

mailto:psicologia@aecarlesvallbona.cat


En cas que una família vulguin demanar hora amb la Noemí podrà fer-ho i la sessió anirà a

càrrec seu.


