
QUI SOM ?

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
(CDIAP) és un servei preventiu i de tractament especialitzat on 
sʼatenen nens de 0 a 6 anys que presenten algun tipus de 
trastorn en el desenvolupament de les àrees motriu, sensorial 
i/o mental, però també els infants que simplement tenen risc 
de patir-ho. 
Lʼobjectiu dʼaquesta atenció és potenciar la seva capacitat 
de desenvolupament i benestar.

És un servei GRATUÏT per a la població de la comarca de 
L'URGELL.

El nostre model d’atenció és interdisciplinar. 
Treballem des de diferents disciplines amb professionals 
especialitzats: 

 Neuropediatria
 Fisioteràpia
 Psicologia
 Treball social 
 Logopèdia ATENCIÓ GRATUÏTA
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OBJECTIUS DEL SERVEI

OBJECTIUS del servei d’atenció precoç

 Activitats de prevenció
 Assessorament i coordinació amb professionals de les xarxes escolars,  
 social i sanitària
 Tractaments específics i seguiment de casos de risc.
 Realitzar una detecció i diagnòstic precoç 
 Intervenció, assessorament i suport als pares  
 Recerca
 Docència
 Responsabilitat social

És molt important la coordinació i la cooperació amb la xarxa d’educació (escola), 
la sanitària i la de serveis socials per tal d’assumir una atenció global a les necessitats 
de l’infant i de la seva família.

ACCÉS AL SERVEI

La sol·licitud del servei es pot realitzar des de la família o representants legals, o  a partir 
de la derivació dels serveis sanitaris, socials o l’escola. 

I cal complir dos criteris bàsics per a poder accedir al servei: 

Criteri de territorialitat: comarca de l’Urgell.
Criteri d’edat:  infants de 0 a 6 anys. 

1) FASE ACOLLIDA:

Es realitza una entrevista d’acollida 
amb la treballadora social on es  
recullen les necessitats i preocupa-
cions de les famílies. La responsable 
del CDIAP els informa també de les 
característiques del servei. 

3) FASE D’ATENCIÓ TERAPÈUTICA: 

Es planifica el pla de treball indivi-
dualitzat amb les necessitats i possibi-
litats de cada infant i el seu entorn 
immediat.

UN TREBALL CENTRAT 
EN LES FAMÍLIES

Confiança, empatia, multidisciplina-
rietat i treball en xarxa amb la 
família, l’escola i els equips d’atenció 
primària i social. 
Aquests són els punts principals per 
garantir la millor atenció als nostres 
infants i a les seves famílies. 

El CDIAP de l’Urgell treballa d’una 
manera molt estreta amb l’entorn 
familiar i social del nen per tal de 
garantir una intervenció eficient en 
tots els seus àmbits d’influència. 
Un treball centrat en les famílies ja 
que elles són una part fonamental 
per donar continuïtat al treball iniciat 
pels especialistes al centre.

Es pot fer arribar la 
demanda a través del 

telèfon 973 500826 
o correu electrònic 
cdiap@aalba.cat

CAUSES DE BAIXA:

- Per decisió dels tutors
- Per alta terapèutica
- Per canvi de domicili
- Per edat cronològica
- Per interrupcions o absèncie significatives
- Per incompliment de les condicions establertes 
  en l’Acord assistencial

2) FASE DE DIAGNÒSTIC:

Els professionals fan les valoracions 
necessàries per  a establir un diagnòstic  
de l’ infant.

4) FASE DE BAIXA DEL SERVEI: 

Quan els infants han finalitzat el procés 
d’ atenció en els centres de desenvolu-
pament infantil i atenció precoç es 
dóna de baixa el servei.

FASES DINS DEL SERVEI


