
Benvolgudes Famílies, 

 

Som uns pares d’aquesta escola que davant d'una necessitat educativa diversa, 
creiem que es requereix un suport personalitzat i una metodologia innovadora. Aquí 
és on el nostre treball realitza la seva comesa, ajudant a molts nens que mostren 
dificultats en l'adquisició i l’ús dels aprenentatges. Per tot això hem elaborat una 
sèrie d'aplicacions per a intentar tractar-ho, incidint en les diferents àrees dels 
processos psicològics bàsics. 

Aquestes aplicacions que us volem presentar, han estat elaborades amb l'objectiu 
de treballar les dificultats d'atenció, memòria, raonament i llenguatge que 
presenten alguns nens, així com potenciar la millora de la seva gestió emocional. 
No obstant això, també poden beneficiar-se del seu ús aquells que només cerquen 
una millora en les seves funcions superiors i executives, habilitats socials i 
competència comunicativa. El seu disseny s'ha dut a terme a partir de la pràctica 
continuada d'exercicis de dificultat creixent, desenvolupats mitjançant la pràctica 
clínica en nens amb problemàtiques diverses.  

Les aplicacions es poden descarregar en aquest enllaç: 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Deedu.es 

És un producte novedós que desitgem tingui bona acollida en el mercat ja que, el 
públic objectiu al qual va dirigit sempre requerirà nous recursos com aquestes 
aplicacions, per a millorar el rendiment dels més petits que presenten dificultats en 
les àrees que treballa.  

La utilització de tablets comporta, entre altres avantatges, una major portabilitat, 
oferint la possibilitat de realitzar els exercicis en qualsevol moment i lloc, sense 
oblidar l'aspecte lúdic i les seves característiques interactives. Presentem una eina 
amb diferents nivells de dificultat que pretén aconseguir que l'individu aprengui, 
millori la seva execució i augmenti el nombre de recursos a tenir en compte. 

Destaquem el fet que cada activitat és precedida per un tutorial i que cada subjecte 
crea el seu propi perfil d’usuari amb una corba d’aprenentatge personal, ja que els 
exercicis s'adapten mostrant diferents ritmes, depenent de les habilitats 
demostrades, el que pot servir per a orientar les estratègies per a la millora del 
propi rendiment en cadascuna de les aplicacions. 

 

Esperem poder trobar-nos aviat i ampliar-vos aquesta informació, 

Fins aviat, 

Família Fuentes Buj 

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Deedu.es

