


 

  

1. PRESENTACIÓ 

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç INTEGRA GARROTXA  (CDIAP) és un servei  
públic integrat en el sistema català de serveis socials del Departament de Benestar Social i Família i  és 
gestionat per INTEGRA. El servei està registrat en el Registre d’entitats, Serveis i Establiments  Socials, 
amb número de registre  S00633, des del 18 de juny de 1990, tot i que funciona des del 1986. 

El CDIAP INTEGRA GARROTXA porta a terme un conjunt d’intervencions adreçades als infants que 
presenten trastorns en el desenvolupament psicomotriu, sensorial, cognitiu, del comportament i/o 
emocional o amb un alt risc a patir-los.  

Els objectius són la prevenció, detecció, diagnòstic i abordatge terapèutic dels trastorns de 
desenvolupament de l’infant en procés de creixement, i de les situacions de risc social, psicològic i 
biològic que puguin alterar aquest procés. 

Els usuaris del CDIAP són els infants, de l’àmbit comarcal de la Garrotxa, amb trastorns de 
desenvolupament o risc de patir-los, fins a  6 anys sempre que se’n dictamini la necessitat. Es prioritzen 
les actuacions per a infants de 0 a 3 anys, els trastorns greus i la no duplicitat assistencial.  
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Les diferents funcions són: 

 Diagnòstic biopsicosocial. 

 Atenció terapèutica en diferents 
modalitats. 

 Avaluació i seguiment dels infants. 

 Activitats de prevenció i detecció. 

 Seguiment dels infants de risc biològic i/o 
social. 

 Col·laboració amb els recursos de la zona que 
tenen competència. 

 Formació i investigació.        

El nostre OBJECTIU principal és potenciar al màxim les capacitats de l’infant i adequar l’entorn a 

les seves necessitats, de tal manera que això li permeti assolir el màxim de benestar i un  

desenvolupament òptim. 



2. EQUIP 

L’equip de professionals està format per: 1 fisioterapeuta, 2 psicòlogues, 1 logopedes, 1 psicòloga-

logopeda, 1 pediatre, 1 treballadora social, 1 administrativa, 1 persona de serveis. A més del suport dels 

serveis transversals de l’entitat (gerència, administració, manteniment i qualitat). 

PROFESSIONALS 

9  
ESTUDIANTS 
PRÀCTIQUES 

4 
INFANTS ATESOS 

333  
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3. LÍNIES DE TREBALL 

Durant el 2018 s’ha continuat treballant en les 5 línies establertes pel servei, consolidant activitats i 

projectes: 

PREVENCIÓ 

S’ha continuat realitzant tasques de  detecció precoç a les escoles bressol de 

forma mensual i s’han creat 2 díptics informatius. 

S’han fet dues xerrades informatives dirigides a la població en general: “El 
moviment del nadó” i “Els hàbits en els nens amb TEA”. 

S’ha continuat amb el grup d’habilitats parentals dirigits a pares atesos al 
CDIAP. 

S’han repès les sessions d’educació maternal a diferents àrees bàsiques. 

S’ha continuat amb el projecte Cuidar-Cuidant, dirigit a la població en general 
per tal d’informar de l’efecte de l’alcohol sobre el desenvolupament embrionari i 
sobre les conseqüències intel·lectuals i físiques en el nen/a. 

DIAGNOSTIC  

BIOPSICOSOCIAL 

A nivell d’equip es treballa de forma interdisciplinari per tal de realitzar 
diagnòstics biopsicosocials i determinar el tractament més adient per 
l’infant. 

TRACTAMENT S’han atès 333 infants i les seves famílies en els tractaments corresponents. 

FORMACIÓ 
S’ha fet formació individual per a cada professional, i formació conjunta amb tot 

l’equip  amb supervisió de casos.  

RECERCA I DOCÈNCIA 
S’han tingut 4 estudiants en pràctiques (UdG, UVIC, UAB, UOC). 

S’ha publicat un article sobre l’activitat CUIDAR-CUIDANT a la revista Àmbits. 

https://integraolot.cat/wp-content/uploads/2018/11/cuidar_cuidant.pdf


4. LES DADES 

MEMÒRIA 2018 

 USUARIS/ES ATESOS NENS NENES TOTAL 

Nº infants a 1 gener 18 103 63 166 

Nº infants a 31 desembre 18 111 70 181 

Altes 105 62 167 

Baixes 97 55 152 

TOTAL ATESOS 208 125 333 

TEMPS D’ESPERA PRIMERA VISITA EN DIES 

14 
TEMPS D’ESPERA ENTRE L’ACOLLIDA I  

LA 1ª VALORACIÓ EN DIES 

10 

ALTES BAIXES 

Aquest 2018 ha augmentat el percentatge de nens 

atesos respecte l’any anterior. 

 

El principal motiu de consulta és el desenvolupament 

del llenguatge/parla, seguit del motriu. 

El motiu de baixa més freqüent és per millora 

simptomàtica (44,7%), seguit d’edat límit (15,1%) i 

variant de la normalitat.  

El principal servei derivador és Salut, seguit de Prollar i 

Ensenyament. 

El temps d’atenció majoritari sol ser 1 any (54%) ,  

seguit de 2 anys d’atenció. 

El principal motiu de derivació són les alteracions 

motores en el cas de Salut, i de llenguatge en Educació. 

El 62,5 % no necessiten derivació a la baixa. La resta 

queda repartida entre les recursos  de l’escola, privats, 

públics. Al  CSMIJ un 5 %. 

El 33%  de les acollides tenen menys d’un any  i el 28% 

entre els 2  i  els 3 anys.  El 70% de les acollides són 

d’edats inferiors a 3 anys.  

Majoritàriament l’edat de la baixa és entre 49-60 

mesos, seguit dels infants que tenen entre 0-12 mesos. 

El diagnòstic més freqüent és el trastorn del llenguatge  

seguit de factors de risc i trastorn motor. Va 

augmentant el nombre d’alteracions del comportament 

i emocionals. 

 



5. PROGRAMES PREVENCIÓ 
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6. ÀREA FAMÍLIES 

Les tasques realitzades per la treballadora social en relació a les famílies ateses al CDIAP són les 

següents: 

PROGRAMA PROLLAR 
Detecció, orientació a les escoles bressol de la comarca 1 cop al 
mes a cadascuna d’elles. 

ATENCIÓ PRE-POSTNATAL Estimulació pre i post-natal i potenciar vincle mare-fill . 

INTERVENCIÓ PROGRAMA ESPAI 0-3 
DEL CONSORCI 

Necessitats emocionals del nen en famílies de risc social 

CUIDAR -CUIDANT 
Informació i prevenció de l’alcohol durant l’embaràs com a 
prevenció del retard mental 

GRUP PARES 0-3 ANYS CDIAP 
Dirigit a pares I mares amb fills fins a 4 anys, per reforçar les  
habilitats parentals. 

PLAGIOCEFÀLIES Pautes i treball amb famílies per millorar plagiocefàlies incipients 

125 
ENTREVISTES FAMILIARS 

132 
COORDINACIONS AMB ALTRES 

SERVEIS DE LA COMARCA 

46 
RECURSOS  TRAMITATS 

Dels indicadors de risc del QÜAIS,  s’observa que  els cinc més repetits en les valoracions socials de l’any 

2018 són per ordre: 

 

1.-  Manca habilitats per a desenvolupar les funcions parentals:  18,75% 

2.- Famílies en seguiment per serveis socials:  15% 

3.- Altres:  13,75% (canvis progenitors, separacions, mare jove, …) 

4.- Situació econòmica insuficient: 8,75% 

5.- Sense xarxa de Suport informal:  8,75% 

 

Del total dels nens atesos al CDIAP, un 72,31% pertanyen a famílies nuclears, un 9,2% a famílies 

nombroses, un 8,5% a famílies reconstituïdes i un 5,4% a famílies monoparentals.  



7. PRESSUPOST 

El pressupost total del 2018  ha estat de 312.749 €, distribuït de la següent manera: 

MEMÒRIA 2018 
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C/ Pintor Enric Galwey 1, 1-2  

17800 Olot 

T: 972 26 62 91 

F: 972 26 62 72 

 

cdiap@integraolot.cat 

www.integraolot.cat 


