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Què som els CDIAPs- EIPI? 

 CENTRES DE DESENVOLUPAMENT I ATENCIÓ PRECOÇ  de la Xarxa pública de Catalunya 

(Generalitat de Catalunya) 

 Equips interdisciplinaris d’ especialistes en infància: PSICOLOGIA, FISIOTERÀPIA, LOGOPEDIA, 

NEUROPEDIATRIA, TREBALL SOCIAL i PSICOMOTRICITAT.  

 Depenem de  l’ IMD, de l’ Àrea de Drets Socials, de l’ Ajuntament de Barcelona 

 



Què és l’ Atenció Precoç? 

Conjunt d’intervencions preventives i assistencials  
dirigides als infants de 0 a 6 anys, que presenten  

un trastorn en el desenvolupament, de qualsevol etiologia,  o el risc de patir-ne,   i llurs 
famílies 

 per tal d’aconseguir  
el nivell màxim de desenvolupament personal i 

 d’integració a l’entorn 

Estimulació precoç vs Atenció precoç 



Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
- Ajuntament Barcelona- 

1983  

Equip d’Integració per a la Petita Infància (EIPI) 

 

PRIMER 
EQUIP 

PÚBLIC 
GRATUÏT 
SECTORITZAT 
INTERDISCIPLINARI 



Servei d’Atenció Precoç 
 Sistema Català de Serveis Socials  

- Generalitat de Catalunya-  

ATENCIÓ ESPECIALITZADA 

PÚBLIC, GRATUÏT, UNIVERSAL, SECTORITZAT 

INTERDISCIPLINARIETAT 

TRASTORNS DE QUALSEVOL ETIOLOGIA + RISC  

ACCÉS DIRECTE 

Decret 261/2003 de 21 d’octubre, pels qual es regulen els serveis d’atenció precoç 

Decret 45/2014, d’1 d’abril, de modificació del Decret 261/2003 de 21 d’octubre, pels qual es regulen els serveis d’atenció precoç  



  Què fem els CDIAPs-EIPI de CV i NB? 

Diagnòstic interdisciplinari Infant 
Família 
Entorn 

Intervenció terapèutica: infant i família 

Treball en xarxa i coordinat 

Suport i assessorament als professionals 

Prevenció i detecció precoç 



PROMOCIÓ 

 

PREVENCIÓ 

 

 

ATENCIÓ 

Intervenció  
global i integral 

INFANTS 

ENTORN FAMÍLIES 



Magnitud dels trastorns del desenvolupament 
Alteracions que poden afectar salut física i mental,  
l’adaptació social i l’ adquisició d’aprenentatges 

 
Nombre significatiu:  

 7% infants i famílies 0-6a atesos en CDIAPs (2015) 
 368 (CV) / 447 (NB) en 2016 

 Augment demanda:  60% (2014-2005) 
 Major detecció agents comunitaris 
 Millor coneixement recurs del CDIAP 
 Augment problemes perinatals :10% RN prematuritat i baix pes, 85% supervivència prematurs 

extrems, 60-70% de seqüeles (20% greus). 
 Augment problemes SM infantils: Nombre, intensitat, complexitat. Inici més precoç (10-20% 

població infantil i adolescents) 
 Impacte de la crisi econòmica 
 
 
 
 

 
 



Premisses bàsiques 

Salut integral (OMS): Benestar físic, emocional, social   
 
 
 
 
 
 
 
 

                             ATENCIÓ INTEGRAL  
 Infants : Subjectes de drets i oportunitats 

 
 

Promoció del benestar personal i social 
Prevenció, atenció, protecció, participació 

Família: Agent actiu, necessari  i imprescindible.  Responsable legal 
i únic element estable  

Convenció de les Nacions Unides sobre Drets dels Infants (1989) 

Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat ( 2006) 

Carta dels Drets Fonamentals de la UE (2007) 

Llei dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència (2010) 



Premisses bàsiques 

Rellevància de les primeres experiències  
 

Efectes perdurables en capacitat intel·lectual, personalitat i comportament social. 
Determinants de salut: personals, econòmics, socials i ambientals  

- Factors risc/protecció 
- Qualitat entorn familiar 
- Estils educatius parentals 

 
Intervencions de prevenció en primera infància 

 
Alta eficàcia: Fomenten relacions familiars de qualitat. Prevenen trastorns en infància i edats posteriors 
Efectes perdurables: Augmenten oportunitats de vida: salut, educació, adaptació social i treball 
Cost-efectivitat 



Inversió en actuacions preventives  
en la primera infància 

 

Garantir el dret al desenvolupament integral i benestar personal i social dels infants.  

 Inversió en la futura població activa i en la seva capacitat de progrés: personal, educatiu, 

econòmic i social. 

Generar major rendiment econòmic i reduir els costos socials en edats posteriors.  

Modificar els efectes de les desigualtats sòcio-econòmiques i de gènere 

Major participació en la societat i transmissió de valors a les generacions posteriors. 

 

 

 

 

 

 



Intervencions amb les famílies 
Milloren responsabilitats parentals. Augmenten satisfacció i competències 

Prevenen trastorns en infància i edats posteriors. 

Efectes perdurables: capacitat intel·lectual, comportament social i salut física i mental 

Augmenten les oportunitats de vida: salut, educació, adaptació social i treball.  

Rendibilitat: eficiència de la inversió 



Treballador/a Social  del CDIAP-EIPI 
Primer contacte  

DEMANDA 

1ª VISITA/ACOLLIDA DERIVACIÓ:  
PROFESSIONAL DE L’EQUIP 



Intervenció Treball Social 

Informació 
i orientació 

Risc social 

Patologia 
social 

FAMÍLIA 

COMUNITAT EQUIP 

TRES VESSANTS 



Treball social  amb famílies 

PATOLOGIA EN L’INFANT 

• Informació i Tramitació de 

• CAD 

• LAPAD 

• Prestacions familiars 

SITUACIÓ FAMILIAR DE 
VULNERABILITAT/RISC SOCIAL 

• Figures paternes amb algun 
tipus de discapacitat 

• Immigrants amb situacions 
precàries 

• Monoparentals 

• Separacions conflictives 

• Precarietat econòmica 

SITUACIÓ FAMILIAR  RISC GREU 
PER A L’INFANT 

• Patologia mental i 
físicament greu dels 
progenitors 

• Aïllament, greus carències 
emocionals i afectives 

• Toxicomanies 

• Violència intra-familiar 

• Indicadors de negligència 

ACOMPANYAMENT SOCIAL TRACTAMENT SOCIAL 

TREBALL EN XARXA I COORDINAT  



Psicòleg/òga del CDIAP-EIPI 

Sempre es treballa amb l’infant i la família i ens adaptem a les seves característiques 
i particularitats.  Treball de la demanda 
En funció del diagnòstic es focalitza més la intervenció en  l’infant o en la família: 
 Dificultat intrínseca de l’infant en el desenvolupament (retard cognitiu,TEA, 

problemes de regulació, problemes neurològic, físics, prematur... ): Elaboració 
DGN. 

 Dificultat intrínseca en l’infant  i dinàmica familiar disfuncional que repercuteix 
en l’estat emocional i desenvolupament de l ‘ infant  (Ex: infant TEA i pares amb 
dificultats conjugals i parentals) 



Dinàmica familiar  disfuncional que repercuteix en l’estat emocional i 
desenvolupament de l’infant, el qual presenta una simptomatologia reactiva, 
però no presenta dificultats intrínseques: Separacions conjugals destructives, 
desavinences conjugals... 
 

Dificultats emocionals o trastorns del pares que repercuteixen en l’estat 
emocional del infant i el seu desenvolupament : Problemes de salut mental. 
Reaccions impulsives. Abusos.  



Famílies: noves realitats 
 Monoparentals 
 Reconstituïdes 
 Homo-parentals 
 Adoptives 
 Amb fills de reproducció assistida o fecundació in vitro 

 

 



Grups terapèutics de pares 
Abordatge complementari. Diferents tipologies (criança, prematurs, etiologia orgànica). Espai de reflexió 

Efectes: 

 Millorar la  comprensió i la tolerància de  la simptomatologia dels nens. 

 Expressar i elaborar  els sentiments que els provoca els trastorns dels infants i les dificultats inherents 
al exercici de la parentalitat 

 Reduir l’aïllament.  

 Identificació amb iguals 

 Aprendre  altres modalitats interactives i educatives 

 Desenvolupar més recursos personals i dependre menys del suport extern. 

 
 



      
Fisioterapeuta del CDIAP-EIPI 

EN PROCÈS  
DIAGNÒSTIC  
 

DIAGNÒSTIC  

 

 SEGUIMENT 
EVOLUTIU  
PER RETARD  
 



Atenció al nucli familiar 

Oferir un espai per ajudar-los a : 
Elaborar l’impacte emocional i el dol 

del fill desitjat i imaginat 
Acompanyar-los en el seu patiment i 

incertesa 
Reconèixer i fomentar el  potencial 

de l’infant 
 Identificar-se en el rol de  
    pares 

 



Descobrir que ... 
Sóc únic !! 

Ple de desitjos 

Les meves sensacions i sentiments 



L’ infant creix sota la mirada dels seus pares 
 Els pares han de fer de pares i no de terapeutes... 
 Apoderar la família en el seu context quotidià i real 

 

  

 



Intervencions fisio-terapèutiques 

Treball en la sala : infant-família 
Grup terapèutic de famílies 
Massatge infantil ( individual i comunitari) 
Teràpia aquàtica 



Massatge infantil: Acompanyar des del cos 

Requereix  per part de la família: 
   Presència          Disponibilitat      Desig de compartir 

 
 

 
 Conèixer el seu fill, respectant les seves expressions i desitjos 

 
Presentar el fill davant de la mirada dels altres 



Teràpia aquàtica 
 
 Entorn més natural i normalitzador 
 Necessitat de l’altre. Contacte pell a pell 
 Benestar i seguretat per la presència dels 

pares 
 Descobrir competències inèdites del seu fill 
 Compartir vivències amb altres famílies 

 



Intervencions comunitàries amb famílies 

Massatge infantil (“Mimos”) 

EBM Aqüeducte i La Muntanya: L’ EIPI amb l’escola  

Xerrades- tallers en altres EBM de Nou Barris 



Reptes de futur 
Potenciar:  
 Inter-relació entre sistemes sanitari, educatiu i social: espais de reflexió i 

coordinació interdisciplinaris. 
Actuacions per capacitar els agents comunitaris sobre prevenció, detecció precoç, 

primera intervenció i derivació.  
 Intervencions amb les famílies, incloent els germans. 
 Intervencions de prevenció primària i secundària: ex. L’EIPI amb l’escola en altres 

EBM 
Impulsar l’ Atenció precoç perinatal: atenció integral i integrada als infants amb 
problemes perinatals i llurs famílies. 
      ... 
 
 

 

 

 



Dades de contacte 
CDIAP EIPI NOU BARRIS 
C/ Luz Casanova, 11 
932564700 
eipinb@bcn.cat 
CDIAP EIPI CIUTAT VELLA 
C/ Reina Amàlia, 33 
932564685 / 932563230 
eipicv@bcn.cat 
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