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El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç INTEGRA GARROTXA - CDIAP és un servei públic integrat 
en la cartera de serveis del Departament de Treball, Afers 
Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. Està 
gestionat des del 1981 per INTEGRA (llibre de registre 
d’entitats, amb el núm. E00641 i en el registre d’entitats, 
Serveis i Establiments Socials, amb número de registre 
S00633, des del 18/06/1990)

El CDIAP 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 des de l’etapa prenatal fins com a màxim 
els 6 anys. Estan atents a les situacions de risc social, psicològic 
i biològic que puguin alterar aquest procés.
Els usuaris del CDIAP són els infants i les seves famílies, amb 

trastorns del desenvolupament o risc a patirlos, 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. 
Cada infant disposa, des de que s’inicia l’acollida, d’un dossier complet confidencial (història clínica, l’avaluació, impressió 
diagnòtica i les indicacions terapèutiques adequades). Es realitzen coordinacions amb altres serveis a que atenen a la família 
i a l’infant. El procès d’atenció s’inicia amb l’entrevista d’acollida, posteriorment es realitzen les visites diagnòstiques. De 
forma interdisciplinar es determina la impressió diagnòstica i el tractament a realitzar.

CDIAP

Presentació

L’objectiu primordial és potenciar al màxim les 
capacitats de l’infant i apoderar l’entorn en la comprensió 
i estimulació de les seves necessitats, de tal manera 
que això li permeti assolir el màxim de benestar i un 
desenvolupament òptim.

Les diferents funcions són:

1Diagnòstic biopsicosocial

2Atenció terapèutica en diferents modalitats

3Avaluació i seguiment dels infants

4Activitats de prevenció i detecció

5Seguiment dels infants de risc biològic i/o social

6Col.laboració amb els recursos de la zona que tenen competència

7Formació i investigació
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CDIAP

Organització

Equip professional

1 directora tècnica
1 Pediatra
1 Administrativa
1 Fisioterapeuta

10756 hores reals
9034 Finançades

Atenció Directe
Prevenció

Recerca, Docència i Millora

Àrees

Àrea de Prevenció

La COVID-19 I la sobresaturació de l’atenció directa han afectat a la realització dels programes de prevenció

1 Treballadora Social
2 Psico-logopedes
2 Psicòlogues

Embaràs
Cuidar-cuidant
Tòxics durant l’embaràs 
Grup de pares: S’ha ofert 2 grups de pares d’habilitats parentals i amb infants amb TEA. El format ha estat online.   
Risc biològic
Pantalles NO
Publicació difusió

Programes de prevenció:

Programa Prollar: Escoles bressol de la comarca (A partir de març de 2020 s’ha fet l’atenció de forma telemàtica)

Hores destinades: 140H
Activitats realitzades: 461
Nens a les escoles bressol: 571
Nens amb indicador de risc: 17,16%

Derivacions sobre nens de risc: 28%
Derivacions sobre el total de nens: 5%
Derivacions sobre valoracions: 38%

Motiu de Derivació: Llenguatge, Relació, Comportament, Motricitat
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Àrea d’atenció directa

38.2% nenes
61.8% nens
161 altes
161 baixes

De les 161altes: 93 són nens i 68 nenes.
El principal motiu de consulta és el desenvolupament de llenguatge/parla 
seguit de motriu, com els anteriors anys.Seguidament venen les consultes 

per atenció-comportament i risc biològic.
El principal derivador és SALUT (103 nens).
El segon seria prollar i desprès ensenyament .

Aquest any hem tingut 2 derivacions de Serveis Socials.
Hi ha un increment en el nombre de demandes realitzades per la família

Motius de les baixes: La majoria han estat 
donats de baixa per millora simptomàtica , 
sense derivació.
37.9% millora
22.4% edat
13.7%  variant de la normalitat
9.3% iniciativa familiar durant el tractament
7.5% canvi de domicili
3.1% iniciativa familiar durant el procès 
diagnòstic
Derivacions de les baixes: 
63.4% sense derivació
10.6% privats
11.8% altres entitats públiques
7.5% escola ordinària
6.8% csmij
Els infants solen estar 1 any al servei

161 baixes

Acollits: 5
Adoptat: 1

Separacions: 19
Vulnerabilitat social: 9%

Risc social: 1,67%
Entrevistes seguiment social: 95

Casos en s.social: 33
Entrevistes cd/recursos/altres: 60

Entrevistes acollida: 46
Domicili: 1

Grup de pares habilitats parentals: 3

Famílies

161 altes359 Infants atesos

Durant el 2020 s’han detectat els següents indicadors de risc social:
Manca d’habilitats per a desenvolupar les funcions parentals: 9

Dinàmiques familiars alterades o conflictives: 8
Situació econòmica insuficient: 8

Sense documentació vigent: 6

Sol.licituds:
Ajuda atenció social-puad: 18

Certificat discapacitat: 11
Pfc per cd: 11

Pfc per ingressos 1
Ajdua menors 3 anys: 0

Carnets família nombrosa: 
Dependència: 4
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Majoritàriament els infants atesos han estat diagnosticats amb tr de 
llenguatge, motrius i variant de la normalitat.

Incrementen respecte anys anteriors els diagnòstics de tr de 
comportament i TEA.

Aquest any arrel de la COVID-19, no ens hem desplaçat a l’ABS de 
Besalú i estan

comptabilitzats en el total dels atesos

Tipus de cita

52% prevenció/detecció
30.9% treball intern
1% Entr. tancament
9.3% Entrevista F
6.2% Diagnòstica
35.1 Successiva

Diagnòstics

De les primeres visites trobem que majoritàriament 
els pares són d’origen Català - espanyol.
La procedència de 105 pares són d’altres països
(14,62%) Amb més freqüència del Marroc, Índia i
Hondures i Ucraïna.
La mateixa proporció s’observa en el total d’atesos.
S’ha reduit una mica l’entrada d’infants de col.lectiu
Indú, majoritàriament freqüent en altres anys.

Per municipi 128 atesos resideixen a Olot (35,65%)

Dades demogràfiques
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Àrea de recerca, docència i millora

S’ha realitzat la formació 
online. En relació al 
pla de formació, no 
s’ha realitzat segons el 
previst.

Pràctiques al cdiap :
2 estudiant de pràctiques de màster en psicopatologia 

infanto-juvenirl-UAB.
1 estudiant de pràctiques de màster de fisioteraìa pediàtrica 

U. Blanquerna.
Docència presencial al febrer 2020 del Màster de psicologia 

General Sanitària-UDG.

S’ha participat en la aplicació del ROM als cdiaps així com al grup de recerca ROM.
També s’ha liderat la recerca sobre pantalles. S’ha treballat en el disseny però posposat el treball de camp , per la situació 
de pandèmia.

També s’ha liderat l’estudi d’opinió de les famílies sobre l’atenció rebuda dels cdiaps, durant el confinament.

S’ha participat en el comité organtizador del Congrès Internacional d’atenció Precoç.

Participació com a moderadora i ponent al congrès d’atenció precoç- Ester Pla.

S’ha participat en la creació del protocol de seguiment dels nadons exposats a tòxics durant l’embaràs. Participant 
amb l’equip de pediatria de l’ Hospital d’Olot i Comarca.

A nivell de difusió es va crear un compte d’Instagram per a poder arribar a més famílies durant el confinament.
S’ha participat en el grup de treball sobre els diagnòstics de psicologia i logopèdia, aplicables a tota la xarxa de 
CDIAPS de Catalunya.

S’ha participat en la millora del programa informàtic , especialment per recollir els Indicadors que ens marca la Generalitat.

S’ha demanat a la il.lustradora roser Matas, que ens reflectís estats emocionals relacionats amb la vivència del confinament 
i del COVID-19.

Recerca i millora

DocènciaFormació
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Enquestes famílies

89% molt bé
18% bastant bé

Satisfetes amb el tracte 
dels professionals que 
el seu fill/a ha millorat 
respecte i confidencialitat 
recomanaria el servei 
temps de resposta

12% considera que el servei ha estat millor del que s’esperava

Qualitat

Indicadors d’eficàcia

Remissions simptomàtiques (Ind.40%)
Baixa sense derivació (Ind.50%)
Atenció prioritària 0-4a (Ind. 85%)
Satisfacció usuaris Ind. 80% puntuació 5)

Reflexions
Sense dubte aquest any , la COVID-19 ha marcat un ritme irregular d’atenció, en funció dels confinaments i normatives 
del govern. Afectant a la freqüència del’atenció.
Per altre banda, ens ha aportat una nova manera de treballar amb les famílies i els infants. Durant el confinament vam fer 
atenció online, i vam haver d’adaptar les valoracions i observacions i intervencions, utilitizant les noves tecnologies i
apoderant més als pares.
Amb el temps però hem pogut veure que l’estrès a les famílies augmenta i malgrat durant el confinament algunes van poder 
gaudir de més temps junts, actualment no està tant clar. Hi ha un ús alarmant de pantalles, que cal continua incidint. Tenim 
molta tasca preventiva a fer El treball amb l’equip ha estat crucial per a poder entomar la situació, adaptar-la
i ajudar a superar l’estrès personal de cada un.
Finalment destacar que la pressió assistencial actualment és molt elevada i afecta tant a la freqüència assistencial, com 
a la qualitat. Factor de risc a treballar.

37,8 % de les baixes han estat per remissió simptomàtica *
50% de les baixes 63,35 % de les baixes han estat sense derivació
El 97,5% de les entrades tenen edats entre 0-48m
88,1% molt satisfets amb el centre.5. 100% 5+4



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


