
El PSICÒLEG A L’ESCOLA

Soc la Marian Obrador, psicòloga general sanitària, especialista en atenció primària. 
Alguns dies a la setmana treballo a l’escola Infantil i llar d’Infants Magnòlia Barcelona i 
Sant Cugat per atendre als infants i famílies que en algun moment del desenvolupament 
i al llarg de l’escolarització infantil necessitin d’alguna ajuda o resoldre quelcom 
inquietud relacionada amb la criança i/o el seu desenvolupament. 

Les principals funcions d’un psicòleg a l’escola són:

• L’Avaluació del correcte desenvolupament evolutiu dels nens i la 
coordinació amb serveis externs: Es vetlla per la maduració de cada nen, 
detectant possibles alteracions en aquest període tan important. A partir de 
sessions d’observació i/o administració de proves els nens/es que es valoren 
que puguin tenir alguna alteració s’informa i s’acompanya a les famílies per tal 
d’atendre de la millor manera a l’infant, derivant si escau, al servei que millor 
s’adapti a les seves necessitats i als recursos de la família. 



• Assessorament a les famílies: S’atén a les famílies de forma individual per tal 
de resoldre qualsevol inquietud que pot sorgir en l’educació i el 
desenvolupament dels infants. D’altra banda, també es fan xerrades grupals 
sobretot a l’inici de curs per tal de preparar als pares pel nou curs i els nous 
reptes de cada etapa. 

• Estimulació primària: Consisteix en la realització d’activitats específiques 
d’estimulació en grup reduït per tal de poder prevenir futures dificultats o per 
ajudar a alguns infants que necessiten un ritme més lent o una intervenció més 
individualitzada. S’ha de tenir en compte que cada nen té un ritme diferent i per 
aquest motiu és molt important adaptar-nos a cada cas. 

• Assessorament als educadors/es: Es realitzen reunions i atenció directe amb 
el professional de l’escola en els casos que es necessiti per fer el seguiment dels 
alumnes amb alguna dificultat per tal de desenvolupar programes específics, 
resoldre dubtes, donar pautes sobre estratègies i cuidar el clima afectiu de les 
aules. 

Les famílies que tingueu algun dubte, inquietud o preocupació entorn a la criança o el 
desenvolupament del vostre fill o filla no dubteu en posar-vos en contacte amb mi per 
tal de poder ajudar-vos en la vostre tasca.



Marian Obrador Mas
Psicòloga Col. nº 23519

Departament Psicopedagògic 
Escola Infantil Magnolia, Barcelona
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