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LA XARXA PÚBLICA D’ATENCIÓ PRIMERENCA
DE SERVEIS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS
¿QUÉ S’ENTÉN
PER ATENCIÓ
PRIMERENCA?

L’atenció primerenca és entesa com un conjunt d’actuacions urgents de
caràcter preventiu, de detecció, diagnòstic i de intervenció terapèutica de
caràcter interdisciplinari, que s’estén des del moment del naixement fins
que l’infant compleix sis anys i inclou, per tant, les etapes perinatal i
postnatal i la primera infància.
Per tant, els serveis d’Atenció Primerenca s’adrecen a tota la població
infantil que presenta trastorns en el desenvolupament o que està en risc
de patir-ne. Una de las característiques definitòries de l’Atenció
Primerenca és la globalitat de l’atenció:
Globalitat respecte al nin/a com a subjecte d’atenció, considerat
en les diferents dimensions del creixement: afectiu, relacional,
intel·lectual i motriu.
Globalitat respecte a l’entorn del nin/a, atenent a la família i
l’escolar amb estreta col·laboració i coordinació amb els centres i
serveis educatius i sanitaris.
Per tant, la tasca assistencial no es limita al dèficit específic, si no
que s’obri a una concepció àmplia d’intervenció integrada i
coordinada que té en compte la situació global

Signes d’ alerta, que hem de consultar a l’especialista en pediatria
1. Si amb 3 mesos l’infant no somriu, no és capaç de fixar la mirada, no
aguanta bé el cap, no reacciona als renous o té les mans sempre
tancades.
2. Si amb 6 mesos no cerca l’origen dels sons, no produeix sons, no té
intenció d’agafar objectes, no utilitza alguna de les dues mans, té les
cames sempre estirades i tenses, no reclama l’adult o no estira els braços
perquè l’agafin.
3. Si amb 9 mesos l’infant no s’aguanta assegut, no s’interessa per mirar o
tocar, o no balboteja.
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4. Si amb 12 mesos l’infant no és capaç d’aguantar-se dret agafat a un
moble (encara que no camini), no cerca la comunicació amb l’adult, no
explora les noves joguines, no entén ordres simples (adéu, mamballetes),
no respon al seu nom o no produeix síl·labes repetides.
5. Si amb 18 mesos encara no camina, desconeix el nom d’alguns objectes
o persones familiars, no assenyala amb el dit, no participa en jocs
d’imitació o no diu cap paraula intencional.

INFANTS
DESTINATARIS

Infants de zero a sis anys amb trastorns en el desenvolupament o amb risc
de patir-ne, amb atenció prioritària als més afectats i als de menor edat
en un mateix nivell d’afectació:
trastorn en el desenvolupament: la disfunció transitòria
opermanent, ja sigui de caràcter neurològic, psicològic o sensorial,
que presentaun infant en el seu procés de maduració.
risc de patir trastorn en el desenvolupament: quan l’infant està en
una situació de caràcter biològic, psicològic o social que li dificulta
el desenvolupament.

RECONEIXEMENT 1 - QUI POT SOL·LICITAR EL SERVEI D’ATENCIÓ PRIMERENCA ?
D’ALTA EN EL
SISTEMA
 El pare, la mare o la persona que exerceixi la tutela o la guarda
D’ATENCIÓ
 Si els SEDIAP detecten casos que requereixen d’una valoració,
PRIMERENCA
poden instar d’ofici el procediment directament a partir de les
sol·licituds presentades pel pare, la mare o la persona que n’exerceix
la tutela o la guarda .
2 – MODEL DE SOL·LICITUD
Hi ha un model de sol·licitud accessible al següent web: Portal d’atenció
a persones en situació especial.
S’ha d’ajuntar a la sol·licitud el full d’autorització de dades, així com
adjuntar tots els informes de que es disposi (mèdics, psicològics,
educatius, socials)
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3 – ON ES POT PRESENTAR?
PALMA
Unitat de Diagnòstic Infantil i Atenció Primerenca del Centre Base-Svap
Direcció: C/ de Joan Maragall, 17 A
Localitat: PALMA Codi Postal: 07006 Telèfon del centre: 971 46 46 00

Centre Joan Crespi: Centre Base d’Atenció a Persones amb discapacitat i
Dependència de Palma
Direcció: C/ de Joan Crespí, 11
Localitat: Palma Codi Postal: 07014 Telèfon de centre: 971 17 89 91
Direcció General de Família, Benestar Social, i Persones en situació especial
Adreça: Av. d'Alemanya, 6 dta.
Localitat: Palma Codi Postal: 07003 Telèfon de centre: 971 17 74 00

INCA
Oficina d’Informació de la Direcció General d’Atenció a la Dependència i
de la Fundació Balear d’Atenció i Suport a la Dependència
Adreça: Av. del Raiguer, 95
Localitat: Inca Codi Postal: 07300 Telèfon de centre: 971 501732

MANACOR
Oficina d’Informació de la Direcció General de Família, Benestar Social i
Persones en situació especial i de la Fundació Balear d’Atenció i Suport a la
Dependència
Adreça: C/ Pou Fondo, 17
Localitat: Manacor Codi Postal: 07500 Telèfon de centre: 971 84 61 87

MENORCA
Centre Base de Persones amb Discapacitat -UDIAP de Menorca . Oficina
d’Informació de la Direcció General de Família, Benestar Social i persones
en situació especial i de la Fundació Balear d’Atenció i Suport a la
Dependència
Adreça: Av. Vives LLull, nº42
Localitat: Maó Codi Postal: 07703 Telèfon de centre: 971 35 71 60

EIVISSA
Centre Base de Persones amb Discapacitat i UDIAP Menorca. Oficina
d’Informació de la Direcció General de Família, Benestar Social i
Persones en situació especial i de la Fundació Balear d’Atenció i Suport a
la Dependència
Adreça: C/ d'Abad i La Sierra, 47
Localitat: Eivissa Codi Postal: 07800 Telèfon de centre: 971 19 38 30
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4 – ÓRGAN COMPETENT PER RESOLDRE L’ALTA EN EL SISTEMA
D’ATENCIÓ PRIMERENCA : CENTRE BASE
1.- Quan el procediment s’inicia a instància de part, una vegada rebuda la
sol·licitud, la UDIAP ha d’estudiar i valorar la situació individual de
l’infant, de la família i de l’entorn. Per fer la valoració, pot sol·licitar els
informes que consideri pertinents a qualsevol dels sectors implicats.
2.- La UDIAP ha de valorar a l’infant en el termini màxim de trenta dies
naturals des que hagi tingut entrada la sol·licitud.
3.- Arran de l’informe de valoració i amb la proposta prèvia del director
del centre Base d’Atenció a Persones amb Discapacitat, el Director
general de família, benestar social i atenció a persones en situació especial
ha de dictar una resolució en que aprovi o denegui la procedència de la
intervenció integral d’atenció primerenca. La resolució s’ha de dictar en el
termini màxim de tres dies hàbils comptadors des que s’hagi emès
l’informe de valoració.
5 - NORMATIVA REGULADORA
Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l'atenció i dels drets de la infància i
l'adolescència de les Illes Balears
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència.
Llei 4/2009 , d’11 de Juny de Serveis Socials de les Illes Balears
Decret 85/2010, de 25 de juny, pel qual es regula la xarxa pública i concertada
d'atenció primerenca en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears

XARXA PÚBLICA Unitat de Diagnòstic Infantil i Atenció Primerenca de les Illes Baleares
D’ATENCIÓ
(UDIAP) per a nins de 0 a 6 anys, format per un equip multiprofessional
PRIMERENCA DE especialitzat en desenvolupament infantil amb les següents funcions:
SERVEIS SOCIALS
 Valorar la idoneïtat de la intervenció integral d’atenció
DE LES ILLES
primerenca i, si cal, executar-la en coordinació amb la resta de
BALEARS
recursos implicats.
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 Emetre la proposta de resolució d’acord amb les exploracions
pròpies o amb els informes externs que es considerin necessaris.
 Orientar a las famílies mitjançant l’assessorament i suport als
pres o a les persones que exerceixen la tutela de l’infant
 Col·laborar i cooperar amb els serveis socials, sanitaris,
educatius i altres que desenvolupin tasques de prevenció i
detecció primerenca dels trastorns de desenvolupament infantil i
situacions de risc en la població infantil.
 Dur a terme l’ordenació, derivació, seguiment i avaluació de la
intervenció amb l’infant, supervisar la continuïtat assistencial i
impulsar la coordinació amb els serveis de desenvolupament infantil
i atenció primerenca.
 La UDIAP està formada per psicòlogues, treballadora social, metge
neuropediatre, metge rehabilitador i logòpeda
Serveis de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (SEDIAP), són
els dispositius específics per prestar atenció terapèutica interdisciplinària i
transdisciplinària a l’infant i la seva família. Té les següents funcions:
 Atendre la població infantil des del naixement fins a sis anys pel que fa
a la prevenció, detecció, diagnòstic i el tractament.
 Fer la intervenció terapèutica interdisciplinària a l’infant i al seu
entorn immediat de forma ambulatòria i periòdica, d’acord amb un
pla d’intervenció individual.
 Elaborar informes i trametre a la UDIAP els expedients d’atenció
primerenca perquè els valori i els resolgui.
 Col·laborar i cooperar amb els serveis socials, sanitaris, educatius i
altres que desenvolupen tasques en l’àmbit de la prevenció, la detecció
primerenca i la intervenció dels trastorns de desenvolupament i
situacions de risc en la població infantil fins a sis anys.
 Coordinar-se
amb els centres i serveis d’orientació (equips
d’orientació educativa psicopedagògica generals i d’atenció
primerenca) amb els dispositius de salut que corresponguin i amb la
UDIAP.
 Facilitar suport i acompanyament a la família en l’atenció que cal
prestar pel desenvolupament integral de l’infant mitjançant la gestió
dels següents
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El Pla individual d’atenció pot incloure tractaments de:
Fisioteràpia, per infants fins a 6 anys amb qualsevol tipus de trastorn que
impliqui una afectació del seu desenvolupament motriu. El tractament és
global, amb assessorament de la família sobre el maneig adequat de
l’infant i coordinat amb la resta de professionals.
Logopèdia, per infants fins a 6 anys amb dificultats per l’adquisició del
llenguatge, ja sigui derivat d’un altre patologia o bé d’un trastorn específic
del llenguatge i que puguin derivar en una disminució de la capacitat de
comunicació o en el seu desenvolupament cognitiu i social, en
coordinació amb la resta de professionals.
Desenvolupament psicològic-cognitiu, per infants fins a 6 anys amb
patologies que impliquen problemes cognitius i/o emocionals i donen
suport a les famílies per propiciar un bon vincle emocional Les sessions es
fan conjuntament amb els pares i mares de forma coordinada amb la
resta de professionals.
Programa d’Atenció a Grans Prematurs Donar un tractament atenent al
neonat com una globalitat, sense estimul·lar més unes àrees que altres
aconseguint d’aquesta forma un desenvolupament harmònic. El
Programa atén a tots els prematurs o grans prematurs com a control
preventiu a nivell cognitiu i motriu.

Aquests serveis no estan subjectes a contraprestació econòmica per part
de les persones i famílies que els rebin i que tenen la residència habitual a
les Illes Balears.
L’horari d’atenció dels serveis dels SEDIAP és de matins i tardes.
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SEDIAP
PUBLIC

SEDIAP del Centre Base-SVAP (Programa de grans prematurs i programa
de tractament)

SEDIAP
CONCERTATS

Mallorca:
SEDIAP de Joan XXIII (Comarca d’Inca)
SEDIAP d’Aproscom (Comarca de Manacor)
SEDIAP de Mater Misericordiae (Comarca de Palma)
SEDIAP d’Aspace
SEDIAP d’Asnimo,
SEDIAP d’Apnab-Gaspar Hauser
Eivissa-Formetera:
SEDIAP d’Apneef
Menorca:
SEDIAP de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca

ALTRES
RECURSOS

Atenció primerenca per a infants amb dèficits auditius a ASPAS
Atenció primerenca per a infants amb dèficits visuals a la ONCE

