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QUI SOM

Institut NEXUS està format per un equip multidisciplinari de 
psicologia, psiquiatria i logopèdia amb una llarga experiència que 
ens avala en el món infantil i juvenil.

La finalitat de l'Institut NEXUS és contribuir a l'estat de benestar a 
través de la professionalitat i honestedat dels seus professionals, la 
intervenció acurada en el diagnòstic i els seus tractaments, de 
manera compatible i complementària als serveis públics i 
associacions existents. Tanmateix ens comprometem a facilitar tota 
la informació necessària a qualsevol institució pública en el traspàs 
dels casos per a garantir-ne la continuïtat.

La interrelació de les diferents disciplines ofereix una visió amplia i 
integral dels pacients alhora que ens permet optimitzar i prioritzar 
les diferents actuacions: psicològiques, logopèdiques o 
psiquiàtriques. De les reflexions de l'equip en surten 
l'assessorament i pautes als pares, escoles i llars d'infants.

L'equip de l'Institut Nexus té també un compromís de formació a 
través de tallers infantils, seminaris per a professionals i 
conferències-taller per a pares.

Desitgem que el nostre projecte faci de l'Institut NEXUS una eina 
útil d'atenció als infants/adolescents així com de suport a les seves 
famílies i a les institucions sanitàries i educatives implicades.

Salutacions cordials de tot l’equip



LOGOPÈDIA                                                                             

La logopèdia és la disciplina que avalua, diagnòstica i tracta els 
problemes, retards i/o disfuncions de la parla, el llenguatge, la veu 
i la comunicació mitjançant estratègies i tècniques específiques.

Trastorns de la parla:
?Dislàlies: dificultats per pronunciar algun so
?Disfèmia: quequeig

Trastorns del llenguatge:
?Retard simple del llenguatge: retràs en aconseguir les fites 

evolutives
?Trastorn del llenguatge expressiu: estructures gramaticals 

simples, errors de vocabulari, parla limitada
?Trastorn mixte del llenguatge receptiu-expressiu: a més s'hi 

afegeixen dificultats per comprendre paraules i frases

Trastorns de la lectura i  l'escriptura:
?Dislèxia: patologia que comporta alteracions en la lecto-

escriptura
?Disgrafia: lletra inintel·ligible
?Disortografia: incapacitat per aplicar les normes ortogràfiques

Trastorns de la veu:
?Nòduls, pòlips, etc.
?Disfonies: pèrdues de veu

 Trastorns miofuncionals:
?Deglucions atípiques: dificultats per empassar
?Hipotonicitat facial: falta de to muscular en la musculatura 

facial

Trastorns derivats de deficiències auditives



TRASTORNS DE L'APRENENTATGE

Darrera el fracàs escolar sovint s'hi amaguen trastorns de 
l'aprenentatge: dislèxia, discalcúlia, 
TDAH, etc. que poden provocar mals 
comportaments, dificultats en les 
relacions amb els companys i/o un 
baix concepte de sí mateix. 

L'equip multidisciplinari de l'Institut 
NEXUS ens permet avaluar de 
manera precisa i precoç les 
dificultats que puguin sorgir en 
l'atenció-concentració, en la lectura, 
en l'escriptura, en el càlcul, en la 
parla, en el llenguatge, en la 
comunicació i/o en la capacitat 
intel·lectual.

METODOLOGIA DE TREBALL
Avaluació:

I. Primera visita a pares: motiu de consulta, història del 
pacient i orientació del cas. S'acorden el nombre de 
sessions d'exploració necessàries

II. Exploració del pacient a través de proves estandarditzades 
i específiques

Devolució:
I. Entrevista a pares i nen/a on s'expliquen els resultats de 

les proves i, de ser necessari, s'aconsella el tipus de 
tractament a seguir

II. Entrega d'informe escrit

Tractament:
I. El tractament és individual i personalitzat
II. Es realitza en coordinació amb la família i l'escola

www.InstitutNEXUS.com


