
L’Escola Terapèutica i Educativa 

Can Ros
Escola, esport i natura en un 
entorn immillorable!

Summer Experience



Una escola motivadora
- Formació reglada: Recuperacions d’ESO i Ba-
txillerat, graus mitjans i superiors, proves d’accés, 
preparació per a la selectivitat. 
- Altres: Activitats de reforç, tallers ocupacionals, 
… 

Equip de professors divers i expert en 
adolescents i joves. 

Una teràpia de proximitat
- Programa d’orientació diagnòstica (POD).
- Pla terapèutic individual (PTI). 
- Psicoteràpia individual i grupal.
- Tallers psicoeducatius. 
- Dinàmiques psicoterapèutiques.
- Atenció familiar: 

- Seguiment individualitzat.
- Escola de pares.

Equip interdisciplinari: metges, psicòlegs 
clínics, psiquiatres i infermeria.

Summer Experience
Escola, esport i natura en un entorn immillorable! 



Esport fet a mida 
Activitats aquàtiques: 

- Curs de natació, waterpolo, jocs aquàtics… 
en piscines pròpies. 
- Curs de vela, kayaks, pàdel surf… al mar de 
la Costa Daurada. 

Activitats de muntanya: 
- Senderisme, running, escalada...
- Duatló (atletisme i ciclisme).

Activitats de gestió dels impulsos: 
- Entrenament funcional individualitzat.
- Arts marcials.

Activitats d’equip: 
- Futbol, bàsquet, voleibol, foot-tennis...

Equip divers format per professionals federats 
en l’àmbit esportiu.

Natura i cultura 
- Excursions a parcs naturals de l’entorn.

- Travesses.

- Sortides culturals (Tarragona romana, ruta del 
Cister...).

Equip de monitors de lleure i guies especialit-
zats.

Summer Experience
Escola, esport i natura en un entorn immillorable! 



Cap a una autonomia responsable
- Supervisió d’hàbits d’higiene, ordre i alimentació.

- Programa: “Aprenem a conviure” que prioritza 
la responsabilitat individual i grupal.

Equip d’educadors i integradors socials experts 
en adolescents i joves.

Serveis propis
- Cuina pensada per una alimentació sana i equi-
librada.
- Serveis de bugaderia i neteja.
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