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·
·

El desenvolupament infantil és un procés progressiu i dinàmic, caracteritzat per grans canvis en curts períodes de temps. Per això és important tenir en compte la intervenció precoç.
Com més petit és el nen, la incidència dels factors patògens pot repercutir més negativament en la seva evolució. Actuar a temps pot evitar possibles trastorns motrius, emocionals
o cognitius que puguin afectar en la seva escolaritat i relació amb els altres. Les bases que
es posin a la primera infància ens acompanyaran tota la vida.

·

Qualsevol intervenció preventiva ha d’implicar doncs, una sèrie d’actuacions anteriors a
l’aparició del trastorn.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA
L’objectiu del programa és la sensibilització dels i les professionals de les escoles bressol
sobre el desenvolupament infantil i els seus possibles desajusts, així com la minimització
dels símptomes transitoris que poden aparèixer durant aquesta etapa, per tal d’evitar-ne
la instauració.
_ Detectar, el més aviat possible, trastorns en el desenvolupament dels
infants i/o situacions de risc.
_ Derivar, si cal, a serveis especialitzats per donar atenció a les dificultats 			
que presenti l’infant.
_ Orientar i assessorar als professionals de l’educació infantil de l’etapa 0-6 		
pel que fa als trastorns del desenvolupament per tal que puguin
detectar senyals d’alerta en l’evolució dels infants.
_ Promoure la salut mental i el benestar dels infants.
_ Ajudar els professionals a engegar estratègies metodològiques que
donin resposta a les necessitats de cada nen.

Per aconseguir el objectius establerts s’impulsaran diverses accions i activitats:
Interconsultes
A través del circuit acordat amb cada sector professional (llars d’infants, metges, etc) es
realitzaran interconsultes per tal de potenciar la detecció precoç de les dificultats en el
desenvolupament o risc de patir-ne.
Material divulgatiu
Editar material divulgatiu per a difondre la importància de la detecció precoç dirigit a
famílies i professionals.
Xerrades
Organitzar xerrades divulgatives dirigides a pares i a professionals per a donar eines per a
detectar senyals d’alerta.
Docència
Participar i oferir cursos sobre el desenvolupament infantil i la detecció precoç.

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA

·

Cada escola bressol tindrà assignat un psicòleg de referència en l’àrea d’actuació
del CDIAP. Aquest professional serà el referent per a les educadores del centre i li
podran preguntar dubtes, comentar casos.

·

Quan hi ha una demanda d’interconsulta,
el psicòleg es desplaça al centre, previ coneixement de la família, observa i orienta
el cas. Si es considera necessari s’orienta la
derivació de les famílies al CDIAP per iniciar
el procés assistencial al cdiap.

·

Segons les necessitats del cas, es pot fer una
entrevista amb la família a la mateixa escola bressol amb l’educadora i el psicòleg de
referència.

·

Segons la dinàmica de l’escola bressol, és
recomanable fer una reunió a principi de
curs amb tot l’equip o bé amb la directora
per tal de recordar els criteris i una altra reunió a final de curs per tal de recollir i valorar
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la tasca realitzada durant l’any (observacions realitzades, estat de les derivacions,
infants atesos al servei, motius de consulta, i
altres temes que puguin preocupar...).

·

El professional de referència recollirà la informació bàsica de l’activitat realitzada a
escola bressol al FULL D’INTERCONSULTA. En
aquest full es farà constar: el nom i data de
naixement de l’infant, el professional i servei
que fa la interconsulta, el motiu i la orientació. El professional de referència de l’escola bressol entregarà una còpia del FULL
D’INTERCONSULTA a secretaria i arxivarà
l’original a la carpeta de l’escola bressol
corresponent a l’arxiu metàl·lic de la sala
de professionals.

·

Si l’infant acaba sent alta del servei s’arxivarà el full d’interconsulta a l’expedient de
l’infant (si es considera necessari es podrà
escanejar perquè estigui a la fitxa de l’infant de l’e-Clínic).
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