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Altres serveis
Assessorament
Psicopedagògic

LOGOPÈDIA
Altes capacitats
Altres diagnòstics:
TDA-H, DISLÈXIA,
AUTISME,….
Coaching Familiar

Dra. Tati Cortes Marco
Col. 1.544
Coach FAMILIAR
Psicopedagogia
Logopèdia

Tati Cortes és Doctora en Pedagogia, Psicopedagoga i mestra. Pionera de l’estudi científic i
la tesi doctoral de terapia amb dofins patentada
a EEUU i Mèxic. Docent a la UAB. Més de 15 anys
fent teràpies aquàtiques. Autora de la terapia
dins l’aigua AQUA Plus i AQUA PLUS Kids

Info@taticortes.es
Telèfon: 972831911 o
659117139

Teràpia individual o familiar
dins l’aigua mitjançant el
joc i treballant l’autoestima

http://www.taticortes.es

Què és
AQUA PLUS
És un treball individual i/o amb famÍlia
que consisteix en treballar
l’AUTO-ESTIMA, i les EMOCIONS
per millorar les relacions socials,
familiars i amb un mateix per tal
d’aconseguir una millor convivència

A partir de l’estudi científic que confirma els beneficis del medi aquàtic i el
disseny d’una teràpia per mediar i treballar les emocions, hem dissenyat
AQUA PLUS.
Una relaxant teràpia dins l’aigua que
té com a objectius: el treball emocio-

Què és

És una teràpia per nens/es dins l’aigua, on es treballa la segu-

Totes les persones que vulguin augmentar,
millorar o treballar la seva autoestima tot
gaudint d’un espai relaxant i únic.

Ajuda a desenvolupar, millorar i
augmentar la teva
autoestima
amb AQUA PLUS!

teràpia psicopedagògica per tal d’afavorir les relacions amb un mateix i amb

T’animes? Només cal que busquis 30 minuts i

els altres.

kids

Nens i nenes que necessitin orientació i
teràpia psicopedagògica a nivell emocional o per què tinguin alguna discapacitat
física / psíquica o bé sensorial.

Regala’t BENESTAR i
gaudiràs de
SALUT EMOCIONAL!

nal, el coaching familiar, l'autoestima i la

i qualitat de vida.

AQUA PLUS

Objectius
que es
treballen amb
AQUA PLUS

Qui pot realitzar aquesta
teràpia?

escullis la piscina, nosaltres fem la resta!!!

Aqua PLUS kids, és la mateixa metodologia però adaptada a les necessi-

retat en un mateix, l’autoestima, i es duu a terme un treball

tats dels infants, tot treballant de ma-

psicopedagògic adaptat a cada usuari

nera individual o fent sessions amb la
família.

PER MÉS
INFORMACIÓ

Telèfon: 972.83.19.11
E_mail: info@taticortes.es

