
Integrazio, inklusio, normalizazio, aukera berdintasun

unibertsaleko printzipioak oinarri hartuta, hala nola osasuna

eskubidearen printzipioak, asmoa dugu musikoterapiaren

ekitea, bai elkartearen zentroan, bai etxean bertan behar

Programarekin nahi dugu, zentzuen estimulazioaren eta 

psikomotrizitate eta oroimen arazoak,  dituen pertsonak

taldeko eta banakako saio terapeutikoak emanez.

Musikoterapia duela gutxi erabiltzen den saio/terapia mota 

. MUSIKOTERAPIA ETA ZENTZUMEN

Musikoterapia duela gutxi erabiltzen den saio/terapia mota 

handiko pertsonak aritzen dira, Donostiako Musikanaiz

jarduera aberasgarria da. Musikoterapiak helburu terapeutikoetarako

mentala eta fisikoa berreskuratu, mantendu eta hobetzea

Musikak gizakia mugitzeko gaitasuna de alor fisikoan

boterea erabiltzen da helburu terapeutikoak lortzeko, 

kognitiboa, emozionala eta soziala hobetu, mantendu

Tresna musika da eta soinuak aukera ugari eskaintzen

laguntzen du. Eta bilakaera terapeutikorako egoki eta 

baliabideak eta teknikak eskainiko ditu, horrelakoa beharrezkoa

egin dezan.

Parte-hartzaileak taldean nahiz banaka tratatu daitezke

norberak lehenetsita, bai musikari-terapeutak berak espresuki

Egun musikoterapiaren aplikazio esparruak oso zabalak

Psikosia, autismoa, gaixotasun psikosomatikoak, neurosiaPsikosia, autismoa, gaixotasun psikosomatikoak, neurosia

zentzumen-ezintasunak, errehabilitazioa, drogamenpekotasuna

terminalak, kirurgia, terapia trinkoa eta garapen pertsonala

dago ezintasunen bat duten pertsonentzat, baina gainerako

dago nahi duten guztientzat, balioa terapeutikoa oso 

OINARRIAK

Jarduera programa hori ahalbideratuko dituen printzipioak

•Integrazioa, inklusioa, normalizazioa, aukera

aisiarako eta astialdirako.

•Osasuna eta bizitza kalitatea hobetzeko printzipio
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. programak

berdintasun eta aisiarako eta astialdirako irisgarritasun

osasuna eta bizitza kalitatea hobetzeko

musikoterapiaren erabileran oinarritzen den programari

behar dutenentzat.

eta musikaren bidez, jokamolde, komunikazioa, 

pertsonak berroreka fisiko-kognitiboa berrio lortzea, 

/terapia mota bat da, baina Mindaran eskarmentu

. MUSIKOTERAPIA ETA ZENTZUMEN-ANIZTASUNA

/terapia mota bat da, baina Mindaran eskarmentu

Musikanaiz Zentroaren bitartez. Gazteentzako oso 

terapeutikoetarako erabiltzen du musika: osasun

hobetzea.

nahiz psikikoan. Musikoterapian musikaren

, pertsonaren funtzionamendu fisikoa, 

mantendu eta berreskuratuz.

eskaintzen dizkigu. Langintza horretan marko teoriko batek

eta etikoki prestatutako terapeuta batek

beharrezkoa baita terapiak behar bezala aurrera

daitezke beharren eta eskatutakoaren arabera, bai

espresuki baloratuta.  

zabalak dira:

neurosia, geriatria, bulimia-anorexia, motor- eta neurosia, geriatria, bulimia-anorexia, motor- eta 

drogamenpekotasuna,  haurdunaldia, GIB, gaixotasun

pertsonala. Mindaran musika funtsean bideraturik

gainerako programak bezala, jarduera hori irekia

oso handia baita.

printzipioak honakoak dira:

aukera berdintasuna eta irisgarritasun unibertsala

printzipio eskubideak. 
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HELBURUAK

Programa hori martxan jarrita lortu nahi diren helburuak honakoak dira:

•Dibertsitate funtzional duten haurren parte

gero era normalizatuan jarduera fisikoaren

•Ikasleak sentsibilizatzea dibertsitatearen

•Jarduera anitzeko taldeak sortzea, ezintasun

haurrek osatua (6tik 16ra urte bitartekoak

Programaren hartzaileak izango dira ezintasun fisiko

ezintasun anitzeko haurrak, edo ezintasun gabeak

ezintasunen bat izanda musikoterapiak eskaintzen

bai arlo fisikoan, bai arlo psikologikoan. Horrela, adiskidetasun

beste haur batzuekin, eta inguruan dituzten pertsonekinbeste haur batzuekin, eta inguruan dituzten pertsonekin

ahalbideratuko litzateke. Dena den, talde horiek

izango dira, bi norabideetan garrantzizko alderditzat

inklusioaren alde ere egiten du, eta, gainera, edozein

da, arazo zehatzik ez badago ere. Eskaintza Oarsoaldeko

Haurrak antolatzeari dagokionez, jarduera hauetarako

banatzea,  gelako gehieneko aforotik gorakoa ez bada

pertsonak izatea, eta orduan aholkatzen da halakoak

tratatu ditzaten. Jarduera honetan oso interesgarria

horregatik lanketa taldean egitea aholkatzen da.  Pentsatu

eta, betiere taldea salbuespenetara irekia, non bertan

adin batzuetako pertsonak, era horretan taldean integratuak

saio programatuko dira, hilabetean guztira 8 saio direlarik

Interesgarritzat jotzen dugu, arestian esan bezala, 

ez duten haurrak ere joatea, elkarrenganako onura

haurrekiko, bai aurkako norabidean. Horregatik ekimenahaurrekiko, bai aurkako norabidean. Horregatik ekimena

are gehiago, positiboa litzateke haiek ere parte-hartzearen

litekeen konturaraztea.
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Programa hori martxan jarrita lortu nahi diren helburuak honakoak dira:

parte-hartze inklusiboaren alde egitea, ahal izanez

fisikoaren eta kirolen eremuan.

dibertsitatearen balioan.

ezintasun handiko haurrek eta ezintasunik ez duten

bitartekoak).

fisiko, psikiko, sentsorial, motorren bat duten edo

gabeak, eta Oarsoaldekoak. Oinarrizko asmoa da  

eskaintzen dituen onuraz balia daitezkeen taldeak sortzea, 

adiskidetasun loturak sortuko lirateke inguruko

pertsonekin integrazio hobea eta handiagoa

. programak

pertsonekin integrazio hobea eta handiagoa

ezintasunik ez duten haurrentzat ere irekiak

alderditzat hartzen baita. Neurri handi batean 

edozein pertsonarentzat oso jarduera aberasgarria

Oarsoaldeko haur guztiei zuzendurik dago.

hauetarako ez da beharrezkotzat jotzen taldetan

bada. Dena den, gerta liteke arazoak dituzten

halakoak banaka joatea edo talde txikitan hobeto

interesgarria da beste ahur batzuekin konpartitzea, eta 

Pentsatu da 6 urtetik 16ra bitartekoak izatea, 

bertan sartu ahalko diren arazoak dituzten beste

integratuak daudela sentitu daitezen. Asteko bi

direlarik.

, osatuta dauden taldeetara inolako ezintasunik

onura izaten baita, bai hauek ezintasuna duten

ekimena haientzat ere zabalik geratzen da, eta, ekimena haientzat ere zabalik geratzen da, eta, 

hartzearen garrantziaz eta zein positiboa izan 
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