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Presentació

Us fem a mans la memòria d’activitats del 2018 de la nostra Associació.
Enguany fa 10 anys que som a Sant Adrià de Besòs i 5 anys de la 
constitució de l’Associació 33, aniversaris que aprofitarem per a fer alguna 
celebració amb la xarxa i organitzar una jornada al llarg de l’any 2019.
També ha fet un any que ens vam traslladar al nou CAP de la Mina, deixant 
enrere les antigues dependències de Serveis Socials, el Centre Cívic i, 
posteriorment, l’Espai Cultural Font de la Mina, on hem estat els darrers 7 
anys, compartint l’espai amb la Biblioteca. Les gestions que van permetre 
aquest trasllat es van iniciar amb la petició dels professionals del CDIAP 
a trobar un espai més adequat, especialment pel que feia a l’accés de 
les famílies dins l’edifici. La Regidoria de Serveis Socials ens comunica la 
possibilitat de traslladar-nos al nou CAP a partir del juliol del 2017. El canvi 
l’hem notat tots: els usuaris es troben un edifici obert, molt ben indicat, amb 
accessibilitat completa; el professionals treballem en espais molt agradables 
i ben comunicats entre si; les coordinacions amb l’equip pediàtric han 
augmentat (estem al mateix edifici) alhora que s’han generat nous espais de 
treball. Estem ubicats a la tercera planta, juntament amb el CSMIJ i el CSMA.
A nivell econòmic, hem estat dels pocs CDIAP que han augmentat les hores 
concertades per a l’any 2018, el que ha permès millorar les jornades laborals 
dels professionals i així revertir en l’atenció als infants i les seves famílies.

Per últim, destaquem la feina que vam iniciar fa un parell d’anys i que 
s’ha consolidat enguany: l’inici de les activitats de prevenció dins les 
llars municipals. Les característiques especials del barri de la Mina i el fet 
que fins al 2008 no hi hagués un CDIAP a la zona, va propiciar que l’EAP 
s’encarregués d’aquesta tasca de prevenció, malgrat que és habitual que 
siguin els CDIAP qui la facin. La plena integració dins la xarxa i la tasca 
conjunta amb l’EAP durant aquests anys, ha facilitat que, a partir del curs 
2016-2017, el CDIAP faci la tasca preventiva dins les dues llars municipals.

Santi Trujillo
Director
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Missió

La nostra activitat se centra 
en l’atenció especialitzada, 

de qualitat i adaptada 
a aquells infants que 

presentin dificultats en el 
desenvolupament, o bé risc 
de patir-ne, i llurs famílies.

Valors
• Proximitat: potenciant l’atenció individual i personalitzada 

de l’infant i les seves famílies.
• Treball en equip: potenciant el treball interdisciplinari i 

transdisciplinari com a model assistencial.
• Treball en xarxa: potenciant la relació amb els recursos de 

la zona.
• Formació continuada: elaborant accions formatives per 

millorar les competències i les actituds dels professionals.

Missió, visió i valors

Visió

Volem arribar a ser una 
entitat de referència en la 
millora de la qualitat de 
la població infantil que 
presenti dificultats en el 
desenvolupament i llurs 
famílies, dins el territori 

català.
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Per part de la persona que ens ha portat durant aquests 
4 anys estem molt contents pel seu assessorament i ajuda 

professional

Estem molt agraïts a tots els professionals especialment a 
la nostra psicòloga

Durant aquests 2 anys ens hem sentit molt ben 
acompanyats pels professionals del CDIAP
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ºº
Què fem?

Els objectius del CDIAP són els següents:

• Atendre la població infantil des de la concepció fins als sis 
anys.

• Participar en la coordinació de les actuacions (detecció i 
prevenció) que es porten a terme en aquesta franja d’edat.

• Participar en els projectes de coordinació i cooperació 
interdepartamental.

• Assegurar equips interdisciplinaris experts en 
desenvolupament infantil.

• Garantir el treball individualitzat i la continuïtat 
assistencial.
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ºº

Per assolir els objectius, el CDIAP exerceix 
les funcions següents:

• Avaluació global de la problemàtica de l’infant i la seva 
família (diagnòstic).

• Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
• Atenció terapèutica a l’infant de forma individualitzada.
• Orientació i suport a les escoles d’educació infantil.
• Seguiment de l’evolució de l’infant.
• Col·laboració dels programes de prevenció i detecció.
• Tasques de recerca, docència i formació.

CDIAP
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Com s’hi pot accedir?

• Per indicació o derivació d’algun altre dispositiu 
assistencial d’atenció a la infància.

• Directament, per iniciativa familiar.
• Atenem els nens de 0 a 6 anys prioritzant els més petits (de 

0 a 3 anys) i les afectacions greus.
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Acollida              CDIAP

S’explica el funcionament del servei i els professionals que el 
formen.
Parlem del motiu de consulta i escoltem allò que preocupa a 
la família.

    95         176
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Valoració diagnòstica

• Valorarem el desenvolupament biopsicosocial i les 
possibles alteracions o risc de patir-les en els infants.

• Posem en comú tota la informació recollida a fi d’establir 
conjuntament en equip una impressió diagnòstica.

• Fem la devolució diagnòstica als pares amb la informació 
que els serveixi per entendre la situació present de l’infant 
i els mitjans terapèutics que se’ls pot proporcionar des del 
centre a ells mateixos i al seu fill o filla, com també oferir-
los suport i acompanyament.
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CDIAP
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Atenció terapèutica          
• L’atenció terapèutica agrupa totes aquelles activitats 

orientades a l’infant, la seva família i el seu entorn.
• L’objectiu és el de potenciar al màxim les capacitats de 

l’infant i ajudar a adequar l’entorn a les seves necessitats, 
de manera que li permeti assolir el màxim de benestar i un 
òptim desenvolupament. 

• Tipologia de l’atenció:
•  individualitzada
•  en grup
•  d’infants
•  de pares
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Coordinacions amb la xarxa   CDIAP

Des del CDIAP fem les coordinacions necessàries amb tots 
els dispositius, sanitaris, educatius o socials de l’entorn de 
l’infant per tal de garantir una acció conjunta i integral. 

Salut: 166
Educació: 399
Serveis Socials: 58
Altres: 4
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1
Coordinacions amb la xarxa

Des que esteu ubicats a l’ambulatori, ens coordinem més fàcilment 
i més sovint dels casos.
     

Equip pediatria

Contents d’incloure-us amb la tasca de prevenció-detecció

            Escola bressol
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1
Prevenció i detecció                     CDIAP

Des del CDIAP duem a terme activitats de prevenció i 
detecció primària i secundària per tal d’evitar o reduir el 
nombre i la gravetat de retards en el desenvolupament o 
dificultats, per tant, actuacions anteriors a l’aparició del 
trastorn. 

Activitat prevenció-detecció Nombre d’ac-
tuacions

Nombre d’hores

Espai familiar la Mina 10 20
Materno-infantil 1 1
Grup postpart CAP Mina 5 5
Prevenció llars 52 83
Trobada llars-EAP-CDIAP 4 5
Escoles ordinàries 1 1
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Espai familiar

Una psicòloga de l’equip participa d’aquest projecte de 
l’Escola Bressol i els espais familiars J Ma Céspedes.
És un lloc de trobada i d’intercanvi per a mares i pares amb 
infants menors de tres anys. Un espai on poder parlar dels 
dubtes que apareixen en el període de criança, un espai per 
observar i acompanyar la descoberta i el joc dels infants.

Prevenció i detecció
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CDIAP

Xerrades materno-infantil

La logopeda, la fisioterapeuta i una psicòloga són les que hi 
participen.
Fent cada una d’elles una xerrada al llarg del curs.
Hi fan una xerrada cada 3 mesos sobre temes com: el joc i 
la joguina, el plor, el desenvolupament del llenguatge, el 
desenvolupament psicomotriu.
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Grup postpart CAP Mina

La fisioterapeuta i una psicòloga de l’equip participen en els 
grups postpart conduïts per la llevadora de l’ambulatori. 
Acostumen a fer-se un cop a la setmana, en franja de matí i té 
una durada de dues hores; i una llargada d’unes 6 sessions a 
les que nosaltres hi assistim a dues d’elles, generalment.
Es pretén donar resposta als dubtes o qüestions que 
plantegen les mateixes mares sobre aspectes de criança i del 
desenvolupament infantil.

Prevenció i detecció                   º  
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CDIAP

Prevenció llars

Dues psicòlogues i la logopeda són les que fan aquesta tasca.
Assisteixen cada dues setmanes, aproximadament a les dues 
llars públiques i a una de privada.
La tasca consisteix en assessorar les educadores quan convé, 
orientant sobre aspectes teòrics del desenvolupament infantil 
i facilitant pautes d’actuació, per tal de fer una intervenció 
preventiva. També, ajuden a detectar precoçment infants que 
pateixin trastorns en el desenvolupament, o bé que es troben 
en risc de patir-los. Aprofitem també aquest espai per poder 
comentar possibles derivacions de casos al CDIAP, assessorant 
i acompanyant les educadores en aquest procés. 
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Trobades llars-EAP-CDIAP

Una psicòloga de l’equip és qui condueix aquestes trobades.
Trobades regulars (aproximadament cada mes i mig) de 
representants de les llars (tant públiques com privades), l’EAP 
i el CDIAP.
Tenen l’objectiu de posar en comú temes que ens ocupen en 
el nostre dia a dia respecte la criança i el desenvolupament de 
la 1a infància.

Prevenció i detecció
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CDIAP

Escola ordinària

La logopeda de l’equip és qui prepara i fa aquestes xerrades.
Acostumen a ser a principi de curs, al mes de setembre.
Ens les sol·liciten des de l’escola i són pensades per als pares 
dels nens que inicien escolarització aquell mateix curs. Tracten 
sobre hàbits com el xumet i l’alimentació i també sobre el 
desenvolupament del llenguatge.
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ºº
Què fem?

Des del 2015 gestionem el servei de Fisioteràpia especialitzat en 
infants amb discapacitats motòriques greus i permanents de l’escola 
Municipal d’Educació Espedial Maria Felip de Gavà.
L’objectiu del servei és millorar la qualitat de vida d’aquells alumnes 
amb dificultats psicomotrius, de manera integrada amb el funciona-
ment i les activitats de l’escola (inclou teràpia aquàtica), i inclou:

• Programa terapèutic individualitzat: s’elabora a l’inici de curs, 
mitjançant valoracions individuals i s’analitza si els objectius treba-
llats durant el curs anterior necessiten ser revisats i actualitzats, 
conjuntament amb l’escola i la família.

• Treball de coordinació interna: l’elaboració del pla terapèutic 
individualitzat dels infants amb necessitats motrius es fa amb la 
col·laboració de l’equip directiu i de les mestres de l’escola. Per 
això es disposa d’un espai de coordinació que serveixi per a definir 
i revisar els  objectius  que permetin als infants poder participar i 
interaccionar de manera més eficient dins l’aula.

• Coordinacions amb l’EAP:  permeten conèixer les necessitats 
educatives especials de cada infant i les possibles revisions al llarg 
del temps.

• Entrevistes familiars: es fan, com a mínim, a l’inici i final de curs i 
permeten fer un seguiment i retorn de l’evolució dels usuaris. 

• Coordinacions externes: amb els diferents dispositius externs 
(serveis mèdics, ortopèdies,...) es fan en funció de les necessitats 
de cada cas.

• Informes i memòria del curs: durant tot el curs, es registren les 
visites significatives dins de l’expedient de cada infant. Al finalitzar 
el curs es lliura una memòria que inclou l’anàlisi sobre el compli-
ment dels objectius del pla terapèutic individualitzat, la descripció 
del treball específic amb cadascun dels infants, i el resum de les 
entrevistes familiars i les coordinacions internes i externes.
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ºº
EEE MARIA FELIP

Des del curs 2017-2018, la renovació del contracte amb l’ajuntament 
de Gavà inclou les seguents activitats de prevenció:
• dues xerrades adreçades a les mestres de l’escola
 * Adaptacions ortopèdiques
 * Fisioteràpia respiratòria
• una xerrada adreçada a les famílies
 *Fisioteràpia respiratòria (adaptada a les famílies)

Per raons organitzatives, enguany només ha estat possible fer la xerra-
da sobre adaptacions ortopèdiques adreçada al personal de l’escola, 
quedant pendents la resta de xerrades per al proper curs 2018-2019.
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º
Qui som?

L’equip de professionals de l’Associació 33 som:

Fisioterapeutes:
• Nira Arjona (EEE Maria Felip)
• Marta Valentín (en excedència)
• Bego Echeverría

Logopeda:
• Marta Ferrer

Neuropediatra:
• Dra. Elena Maqueda/Dra. Mireia Vázquez

Psicòlogues:
• Rosa Blas, coordinadora del CDIAP
• Marta Soldevila (en excedència)
• Anna Font/Helena Torres

Treball Social:
• Ruth Magín

Direcció:
• Santi Trujillo
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º
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Plataformes de representativitat 

Des de l’Associació 33 participem en plataformes de represen-
tativitat, tant empresarials com tècniques:

• UCCAP: Formem part de la junta de la Unió Catalana de 
Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (UC-
CAP) que és una entitat federativa que agrupa els Centres 
de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, amb l’ob-
jectiu de legitimar un interlocutor representant del sector, 
davant de les Administracions públiques i institucions en 
general.

• ACAP: Formem part, com a socis, de l’Associació Catalana 
d’Atenció Precoç, organització que agrupa els professionals 
que treballen als CDIAP. En concret, estem al grup de logo-
pedes i al de fisioterapeutes.
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Projectes futurs 

Enguany estem començant a definir els següents projectes 
que, amb tota seguretat, els desenvoluparem l’any 2019:

• visites conjuntes de pediatria i CDIAP: estem mirant d’en-
degar aquest projecte amb l’equip pediàtric de la Mina.

• observacions de nadons: volem crear un protocol pel que 
una psicòloga de l’equip entri a les sessions de fisioteràpia 
en què es visiten nadons.
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10 anys acompanyant i millorant la 
qualitat dels infants i les seves famílies 

dins el municipi de Sant Adrià

CDIAP Sant Adrià
Pl. Ma. Àngels Rosell Simplicio, 1 (CAP Mina, Planta 3)

08930 Sant Adrià de Besòs
Telèfon 933818714

correu-e cdiap@cdiapsantadria.cat


