CARTA DE SERVEIS
CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL
I ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP) DE MARTORELL

Presentació
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Martorell és un servei universal i
gratuït, depenent de l´ Ajuntament de Martorell, a través del Patronat Municipal de Serveis d´ Atenció a les
Persones.
Forma part de la xarxa pública de CDIAPs de la Generalitat, per conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Martorell per a la prestació del servei d’ atenció precoç.

Què fem ?
L'Atenció Precoç és un conjunt d'actuacions adreçades a la població infantil, la família i l'entorn, per a
donar resposta a les necessitats, transitòries o permanents, que presenten els infants amb trastorns del
desenvolupament o risc de patir-ne, sigui d'origen ambiental, biològic i/o psicològic.
El nostre objectiu és detectar i atendre, el més aviat possible, als infants que presenten trastorns en el
desenvolupament o risc de patir-ne

Què oferim ?







Diagnòstic i Valoració del desenvolupament del nen/a
Suport i Assessorament a la família
Atenció terapèutica
Coordinació amb els Centres i Serveis de primera infància del territori
Programes de Sensibilització, Prevenció i Detecció en la primera infància
Participació en la promoció de la salut integral del nen/a.
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Qui som?
Un equip de professionals especialitzats en desenvolupament infantil:







Medicina i Neuropediatria
Psicologia
Fisioteràpia i Psicomotricitat
Logopèdia
Treball social
Administració

L'assistència a l’infant i la seva família es realitza de forma interdisciplinària, per tal de garantir una atenció
integral.

A qui ens adrecem ?
A nens i nenes de 0 a 6 anys, amb trastorns de desenvolupament o risc de presentar-ne, prioritzant els
infants menors de 3 anys o amb afectacions greus, de les següents poblacions:
 Martorell
 Abrera
 Esparreguera
 Collbató
 Olesa
 Sant Esteve Sesrovires
 Castellví de Rosanes (excepte els barris de Can Sunyer i Valldaina).

El nostre compromís
 Atendrem com a mínim al 7,5% de la població susceptible de ser atesa en un servei d’atenció precoç,

seguint les indicacions de l’O.M.S.
 Atendrem els usuaris que facin una demanda en un termini màxim de 30 dies quan es tracti d’infants
de 0 a 12 mesos i/o greus.
 Vetllarem per la vinculació de les famílies per garantir com a mínim un nivell d’adhesió del 95%
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 Ens comprometem a donar una atenció que compleixi les expectatives i necessitats dels usuaris

amb un nivell de satisfacció de 4 sobre 5.
 Complirem al 100% el nostre programa de detecció i prevenció amb escoles bressol i serveis de
pediatria de la zona.

Contacte
CDIAP:
C/ Josep Tarradellas, 3 baixos.
Dilluns, dimecres i divendres laborables, de 7.30 a 15.00 h i Dimarts i dijous de 7.30 a 18.00 h.
La sol·licitud d’atenció es farà presencialment o per trucada telefònica de pares o tutors.
Al telèfon: 93.775.11.41
Per correu electrònic a: cdiap@martorell.cat

Compliment dels compromisos – 31 de desembre de 2017
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