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PRESENTACIÓ
Ens plau presentar-vos la Memòria de l’any 2018 d’ONA-CDIAP. 
Aquest any, hem arribat a una fita important per nosaltres, hem celebrat el 25è aniversari d’atenció als infants, a les seves 
famílies i a l’entorn. 
Els objectius de compromís, dinamisme, innovació i superació que ens han acompanyat al llarg d’aquests anys ens han 
permès consolidar ONA-CDIAP, així com els projectes que ens hem anat proposant, amb el desig d’aconseguir una 
atenció de qualitat. 
Durant el 2018, hem seguit treballant per la innovació i especialització que ens duu a la consolidació de nous projectes.  
Hem consolidat el treball de teràpia respiratòria i hem treballat per la creació del programa de millora del vincle en aten-
ció primerenca.
Com cada any, hem seguit esforçant-nos per aconseguir l’excel·lència. 
El nostre agraïment sincer a totes i tots  aquells que, al llarg d’aquests anys, han estat al nostre costat,  professionals, infants, 
famílies i institucions. Gràcies pel suport  per poder tirar endavant aquest  projecte!

Rosa Alvira
Cinta Ramon
Victòria Solà
Montserrat Soronellas 25 aniversari
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Creació

Som 4 professionals que 
iniciem l’activitat com a Servei 
d’Atenció Precoç l’any 1993 a 
la ciutat de Tarragona atenent 
la població del Tarragonès, 
Alt Camp, Conca de 
Barberà i Baix Penedès.

Creixement signifi catiu

Incrementem la població ate-
sa assumint 6 districtes de la 
ciutat de  Tarragona (6 a 12).

Ampliem el local de Tarrago-
na de 100m2 a 400m2 i aug-
mentem el personal d’atenció 
especialitzat.

Pla atenció integral TEA

Formem part de la Unitat 
Funcional TEA de Tarragona 
(UFTEA).

ONA-CDIAP organitzem i 
formem els professionals en 
les proves específi ques ADI-R 
i ADOS-2. amb la Dra. Amaia 
Hervás.

25 ANYS AL SERVEI DE LA PRIMERA INFÀNCIA I LA FAMÍLIA

20131993 2000 2005 2009

Més a prop de l’usuari

Donem atenció des de Valls a les 
poblacions de l’Alt Camp i de la 
Conca de Barberà.

Degut al creixement de la població 
atesa deixem d’atendre el Baix Pene-
dès. En el període 2002 fi ns al 2009, 
des de Montblanc, vam atendre la 
població de la Conca de Barberà.

Inauguració

El 2/11/2009 inaugurem 
nova seu a Valls per atendre 
la població de l’Alt Camp i 
Conca de Barberà. 
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ISO

ONA-CDIAP ens certifi -
quem en qualitat segons la 
norma ISO 9001: 2008 des 
de l’any 2014.

Actualització i millora

Revisió: MISSIÓ, VISIÓ I VALORS.
Renovem certifi cació ISO adequant el quadre 
integral del Centre amb criteris EFQM.

Nova web.

Renovem conveni de col·laboració Llar Municipal 
Ninot de Tarragona: atenció infants 0-3 anys plu-
ridiscapacitats.

2014 2015 2017 2018

Unitat T. alimentació

Creem l’equip de trastorns de 
l’alimentació format per: psi-
còloga, neuròloga, logopedes i 
fi sioterapeuta.
Hem apostat per formar i es-
pecialitzar al nostre equip per 
donar una atenció de qualitat. 

Equip de qualitat i millora

Seguim treballant per realit-
zar una activitat assistencial i 
preventiva de qualitat. 

Pla estratègic

A partir del document  
DAFO, elaborem el Pla Es-
tratègic d’ONA-CDIAP.

25 anys

Celebrem el 25è aniversari.
25 anys al servei de l’infant i 
les seves famílies.
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MISSIÓ - VISIÓ - VALORS
Atenció als infants que presentin alguna disminució, 
trastorn o disfunció en el seu desenvolupament o 
tenen el risc que es manifesti.
Acolliment a les famílies per tal d’assessorar, orientar 
i apoderar els pares en l’acceptació i comprensió de 
les necessitats del seu fill.
Atenció de qualitat partint  d’un model interdisciplinari 
i transdisciplinari, adaptat a l’entorn i als requeriments 
tècnics i socials.
Inclusió del nen en l’entorn social.
Prevenció i  detecció en la població diana de la zona 
d’atenció. 
Coordinació, assessorament i formació en la xarxa de 
professionals que atenen la primera infància.

Ser centre referent i innovador en el tractament del 
nen, aplicant el màxim d’especialització, innovació i 
qualitat en els nostres projectes d’atenció. Potenciar 
la  formació  dins l’equip per aconseguir una  millora 
contínua.
Arrelament al territori  mitjançant l’aproximació a 
l’usuari i la participació en les iniciatives que tenen 
com a objectiu l’apropament a la primera infància.

Gestió responsable, transparent i democràtica.
Valoració i reconeixement de l’equip humà.
Acceptació de la diversitat.
Treball interdisciplinari i transdisciplinari de l’equip 
com a model assistencial.
Treball en xarxa.
Innovació i actualització per la millora de l’atenció. 
Capacitat d’adaptació als canvis.
Eficàcia en el treball.
Responsabilitat social tenint en compte la sosteni-
bilitat, la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i 
col·laboradors, l’atenció a la llengua i la cultura.
Respecte pel medi ambient.
Acompliment de la legislació vigent. 
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QUÈ FEM
Som un servei interdisciplinari format per professio-
nals especialitzats en el desenvolupament infantil i en 
I’atenció dels trastorns de la primera infància.

És molt important consultar el més aviat possible 
davant de situacions com: 

“el meu fi ll no somriu”
“li costa molt moure’s i caminar”
“mostra poc interès per les joguines”
“sembla que no m’entén i no sé com dir-li les 
coses”
“no demana ni reclama”
“sembla que li costa començar a parlar”
“només dorm”
“no vol menjar”
“es mostra neguitós”
“no li interessen els altres nens”
“va molt a la seva i no fa cas del que se li diu”

Acollim

Valorem

Atenem

Ens coordinem

Prevenim
i detectem

Assessorem
i formem



O
N

A-
CD

IA
P 

 M
em

òr
ia 

20
18

 |  0
8

ALGUNES DADES

L’evidència i la pràctica clínica mostren un increment 
significatiu dels nens atesos des de l’any 2000 fins a 
l’actualitat.

El creixement constant d’aquestes xifres és degut a la 
prevenció i el treball realitzat, així com a conseqüència de 
nous factors i canvis en la realitat familiar i social: noves 
situacions familiars, augment del nombre de patologies 
greus, supervivència d’infants prematurs…

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’INFANTS ATESOS

Infants atesos

2000 2018
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Tarragona/Tarragonès Alt Camp/Conca de Barberà
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Edat dels infants d’alta 2018

EDAD DELS INFANTS ATESOS
Quan una família ens arriba recollim la demanda i acollim 
les seves preocupacions i neguits. Expliquem com serà el 
procés d’atenció i acompanyament al CDIAP.

Aquesta demanda sempre la fa la família per iniciativa prò-
pia o derivada per un professional.

En infants prematurs acollim els pares a la UCIN de 
l’Hospital Joan XXIII.

Atenem els nens de 0 a 6 anys. Prioritzem els infants de 
0 a 3 anys i els nens amb afectació greu, d’acord amb el 
criteri clínic dels professionals del CDIAP.

0-12 mesos

37-48 mesos

13-24 mesos

40-70 mesos

25-36 mesos

Molt contents amb el 
tracte donat al nostre 

fi ll Joan.
Mil gràcies per tot!
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PROCEDÈNCIA DERIVACIONS

L’atenció de la majoria d’infants atesos prové dels 
sectors de salut  i/o d’educació. Cada cop són més 
els àmbits professionals relacionats amb la infàn-
cia que són coneixedors de la tasca del CDIAP i 
fan la derivació de l’infant. 

 Derivacions Tarragona - Tarragonès  Derivacions Alt Camp / Conca de Barberà

Excel·lent 
professionalitat, 

implicació, coordinació 
al 100% i agraïments 

molt grans.

Educació

Família

Salut

Altres

Serveis Socials
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DIAGNÒSTIC DELS INFANTS ATESOS

Diagnòstic Tarragona-Tarragonès
Transtorns 853
Altres transtorns 67
Variant de la normalitat 12
Factors de risc 80
En procès de diagnòstic 39

Diagnòstic Alt Camp /Conca de Barberà
Transtorns 256
Altres transtorns 20
Variant de la normalitat 5
Factors de risc 21
En procès de diagnòstic 15

05 0 100 150 200 250 300 350 400

Desenvolupament motor

Visual

Psicomotors

Desenvolupament del llenguatge

Regulació i comportament

Relació i comunicació

Alt Camp/Conca de Barberà Tarragona/Tarragonès

Transtorns
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La nostra atenció va dirigida al nen i a la família, els hi donem suport per acompanyar-los en el procés de creixement i criança, 
apoderant la família en les seves capacitats parentals, ja que els pares són una peça clau en el desenvolupament del seu fill.

L’atenció és global i no es limita al dèficit específic. En col·laboració amb la família i en coordinació amb la resta de 
professionals de la xarxa d’infància, considerem I’infant en les diferents dimensions de creixement: afectiu, relacional, 
intel·lectual, llenguatge i motriu, així com els diferents aspectes del seu entorn.

L’equip d’ONA-CDIAP ha assolit l’especialització en l’atenció dels trastorns d’alimentació i disfàgia i en el trastorns de 
l’espectre autista, tant en el tractament com la seva diagnosi.

ATENCIÓ TERAPÈUTICA

Totes les professionals 
que han atès el meu 

fill han estat molt 
diligents, afectuoses  

i atentes.
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INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES

Dins les sessions de tractament, detectem les necessitats 
que van sorgint i valorem quines tècniques i recursos d’in-
tervenció específics són els més adients per cada infant.
Alguns exemples de les tècniques que utilitzem:
 Confecció d’adaptacions amb guix: seients moldejats 

pèlvics, bipedestadors, ministandings.
 Programes de bipedestació per aquells nens que presen-

ten una mobilitat reduïda, en funció de la seva patologia.

 Elaboració de plafons augmentatius i alternatius de co-
municació.

 Adaptacions de textures alimentàries.
 Vídeo intervenció (VIT).
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Activitats de grup reduït:
Psicomotricitat
Cal oferir als nens possibilitats de joc, de 
moviments i d’activitats per afavorir el 
seu desenvolupament harmònic.

Joc i habilitats socials
Es treballen els torns, l’escolta, la deman-
da, la regulació i l’expressió d’emocions, 
l’autoregulació de la conducta, la sensi-
bilitat i l’adaptació davant les emocions o 
reaccions dels altres.

Piscina
Utilitzem el mitjà aquàtic com a com-
plement del tractament motriu. Els nens 
agafen més confiança, milloren l’autoes-
tima i la capacitat de concentració; ex-
perimenten noves sensacions i milloren la 
capacitat de relació.

Llenguatge
Partim de la necessitat de potenciar la 
generalització i consolidar les habilitats 
conversacionals, organitzar el discurs 
en diferents contexts i afavorir la inter-
acció amb l’entorn.

Grups de pares. Contextos de 
suport i ajuda mútua:
Massatge infantil
L’objectiu és que pares i mares se sentin 
còmodes i segurs al realitzar el massatge 
dedicant un temps de qualitat al bebè, 
per afavorir i enfortir el vincle.

Dol
Espai d’acompanyament als pares en el 
procés de diagnòstic i evolució del nen.

Prematurs
Oferim un espai perquè pares i mares 
puguin compartir les seves experiències 
en un ambient distès. Si la família evolu-
ciona bé, el nen també ho farà.

Criança
Espai d’escolta activa dedicat a l’abor-
datge de les necessitats de cada mare/
pare en relació a la criança.

Vincle 
Donem eines perquè els pares se sentin 
competents emocionalment. Oferim un 
espai de joc pares–nen on es relacionen i 
es comuniquen.
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INNOVACIÓ TERAPÈUTICA
PROGRAMA DE MILLORA DEL VINCLE EN ATENCIÓ 
PRIMERENCA

No podem obviar que la realitat social de la família condiciona el 
desenvolupament de la relació entre els pares i els seus fills.
Durant el 2018 s’ha començat a treballar en el programa de millora del 
vincle en atenció primerenca. El programa està adreçat a les famílies que 
presenten algún dels següents signes d’alerta:
 Acompanyament insuficient en el desenvolupament de l’infant.
 Problemes en la relació amb l’infant.
 Dificultats en la criança.
 Situació de vulnerabilitat o risc social.

Els objectius d’aquest grup seran promoure:
 La capacitat de comprendre les conductes i emocions que presenta el 

nen en diverses situacions.
 La capacitat de regular les conductes d’estrès del nen d’una manera 

efectiva.
 Un vincle família-fill que afavoreixi el desenvolupament socioemocio-

nal del nen.
 Donar eines concretes i coneixements específics que facilitin la criança.
 Fomentar la creació de xarxes de suport entre famílies que els permeti 

compartir experiències que facilitin la interacció amb el seu fill.
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ENS COORDINEM

 Creiem en la importància de coordinar-nos amb els professionals de tota la xarxa de l’atenció a la infància: d’Educació, 
Salut, Serveis Socials i qualsevol entitat i associació.  La coordinació amb tots aquests estaments relacionats amb la pri-
mera infància és fonamental per aconseguir el màxim desenvolupament personal i social de l’infant.

 Durant el 2018, hem potenciat les trobades de coordinació amb serveis socials i la xarxa sanitària.
 Aquest any 2018 hem iniciat la col·laboració amb els professionals de la Unitat de Gastroenterologia de l’Hospital Joan 

XXIII en videofl uoroscòpies.
 Formem part de l’UFTEA Tarragona-Tarragonès.

COM TREBALLEM:

ENTITATS,
ASSOCIACIONS,

CENTRES
PRIVATS...

SERVEIS
SOCIALS

INFANT
I

FAMÍLIA

SANITAT

ENSENYAMENT
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 Ajuntaments, Consells Comarcals i altres ens públics i CTIC 
des de el seu inici fi ns el tancament.

 Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 ONA-CDIAP formem part de manera activa de la Unió 

Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç (UCCAP) que és una entitat federativa que agrupa 
els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.

 Montse Soronellas, membre de l’equip de direcció 
d’ONA, forma part de la Junta Directiva de l’UCCAP. 

 Participem en grups de treball de l’UCCAP de diferents 
CDIAPs per aconseguir línies de treball conjuntes entre 
tots els CDIAPs. 

 Formem part de l’ACAP, entitat associativa que agrupa 
tots els professionals que formen part dels CDIAPs de 
Catalunya. 

 Formem part del grup de treball social de CDIAPs de 
Catalunya.
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POLÍTICA DE QUALITAT

ONA-CDIAP està certifi cada en qualitat segons la norma 
ISO 9001: 2015 des de 17 novembre de 2014. Aquesta cer-
tifi cació és vàlida fi ns al 16 de novembre de 2020. 
Pretenem abordar i treballar la qualitat des de la responsa-
bilitat i el rigor d’una metodologia, d’eines i recursos planifi -
cats i sistematitzats. Desenvolupem processos fonamentats 
en l’efi càcia i l’efi ciència, cobrint necessitats i expectatives. 
D’aquesta manera garantim la millora continuada de les 
atencions i serveis que proveïm.
L’any 2018 mitjançant una comissió formada per professio-
nals dels dos CDIAPs, realitzem l’anàlisi DAFO i planifi quem 
sessions de treball per elaborar el Pla Estratègic d’ONA-
CDIAP per als anys 2018-2021. Fixem uns objectius gene-
rals, específi cs i accions a realitzar a partir de la planifi cació, 
execució i temporització dels mateixos. 
Destinem els recursos necessaris per la seva realització.
Continuem potenciant la recollida d’enquestes a les famílies 
per tal de millorar en l’atenció. Alguns d’aquests comentaris 
es publiquen en aquesta memòria. 
Iniciem la recollida d’enquestes als col·laboradors claus i als 
alumnes en pràctiques.
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COMPARTIM CONEIXEMENT

Som centre de pràctiques de: 
 La URV: les nostres  fisioterapèutes J. Vilasevill i M. Mas estan col·laborant amb la URV com  professores associades 

dirigint les  practiques d’alumnes de Fisioteràpia. 
 La UAB, amb alumnes de psicologia del Màster Psicopatologia Clínica Infanto Juvenil.
 FPCEE Blanquerna: Universitat Ramon Llull, amb alumnes del Màster d’Atenció Precoç i Família.
 UOC: Col·laboració amb el Màster psicologia infantil i juvenil.

“Voldríem fer-vos 
arribar el nostre més 
sincer agraïment per 

l’acompanyament que 
han fet els diferents 

professionals dels vostre 
centre CDIAP durant les 
pràctiques de l’estudiant.

Gràcies pel suport que 
ens oferiu.”

Equip de Coordinació  
del màster d’atenció precoç  

i família, FPCEE
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PREVENCIÓ

A ONA-CDIAP continuem amb la tasca de prevenció, sensibilització i 
assessorament a les escoles bressol, serveis socials i altres serveis de sa-
nitat.
Facilitem eines als professionals d’altres serveis que treballen amb la pri-
mera infància amb l’objectiu d’afavorir la detecció de possibles signes 
d’alerta que puguin anar sorgint en el desenvolupament dels infants.
 Assessorem als professionals d’altres serveis sobre com detectar els 

senyals d’alerta durant l’evolució i els orientem sobre com intervenir 
en casos concrets.

 Orientem als pares sobre possibles intervencions i/o derivacions que 
es poden fer per tal d’afavorir el desenvolupament del seu fill.

Durant l’any 2018 i amb la finalitat d’ampliar, consolidar aquesta tasca 
de prevenció i conscienciació a altres serveis amb contacte permanent 
amb infants i les seves famílies, s’ha iniciat la col·laboració amb l’ASSIR 
Tarragona-Valls organitzant xerrades divulgatives:  
 Presentació del Servei: Qui som i què fem? ONA-CDIAP: Roser 

Ferrer, Mònica Freixes i Mònica Morcillo a l’equip de llevadores de 
l’ASSIR.

 Prevenció i estimulació des dels primers mesos de vida: Roser Ferrer, 
Mònica Freixes i Mònica Morcillo al grup d’alletament, organitzat per 
ASSIR del CAP de Salou.

PREVENCIÓ
I DETECCIÓ

CAP i UBASP LLAR
D’INFANTS

SERVEIS
SOCIALS ALTRES
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FORMACIÓ ACTIVA DELS PROFESSIONALS

La formació és clau per millorar l’atenció a nens i famílies. Forma part del desenvolupament del nostre Pla Estratègic. 
El nostre equip va rebre formació en:
 Intervenció conductual primerenca amb nens TEA. Model DENVER.
 Protocol de comunicació eficient al CDIAP (II)
 Teràpia miofuncional en dificultats de l’alimentació infantil. 
 Suport Vital Bàsic amb DEA. 
 El professional com a operador en la gestió de l’alta conflictivitat familiar.
 Atenció a la interculturalitat. 
 Pràctiques de fisioteràpia respiratòria. Hospital Parc Taulí de Sabadell.
 Teràpia familiar. Intervenció sistèmica. 
 PECS. Nivell 1. Per professionals de nova incorporació.
 La mentalització parental durant la primera infància: treballant amb pares.
 Utilització del programa Excel. Nivell 1, 2, 3
 Congrés AETAPI. (TEA).

HORES FORMACIÓ GLOBALS: 1.973 h         
Ens enorgulleix tenir un equip estable, compromès i fidel que es demostra amb el baix índex d’absentisme i de rotació.    
Estabilitat: 93,33%    Absentisme laboral: 1,72%

M’agradaria donar les 
gràcies al servei per 

tota la seva implicació, 
la disponibilitat i la 

bona atenció rebuda.
Això m’ha donat  

molta tranquil·litat 
i m’he sentit molt 

recolzada.
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De dalt a baix i d’esquerra a dreta: Lluïsa, Núria M., Marta M., Anna, Cinta, Olga, Victòria, Vanessa, Mònica M., Dolors, Montse S., Montse B., 
Judit, Rosa, Tesa. Silvina, Pili C., Carme, Pili T., Roser, Anna C., Eva, Mònica F., Anna M., Júlia, Marta T., Mariona, Núria B., Paqui.

L’EQUIP
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CELEBREM ELS 25 ANYS
Aquest 2018 hem celebrat els 25 anys de treball en el camp de 
l’atenció precoç. Al llarg de l’any hem realitzat diferents activitats 
de caràcter intern, per a pares i d’altres obertes a tots els professi-
onals que han estat en col·laboració amb nosaltres.
Al setembre es va realitzar una activat lúdica de tot l’equip per les 
muntanyes de Mont-roig del Camp. 

25 aniversari
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CELEBREM LA NOSTRA TRAJECTÒRIA 
Al novembre vàrem realitzar l’acte institucional de la commemo-
ració del 25è aniversari:
 Es va presentar la trajectòria d’ONA-CDIAP, a càrrec de 

Montse Soronellas i a continuació van intervenir la Roser 
Ferrer, Vanessa Tonnis i Judit Villasevil que van parlar de les 
activitats que es realitzen al centre.

 L’equip terapèutic va presentar el material elaborat durant 
aquest any: pòster de signes d’alerta TEA, orientacions i 
pautes per les famílies.

 Per fi nalitzar es va fer la Xerrada “Comunicació i accés al 
llenguatge en nens en trastorns de llenguatge” a càrrec de 
Sandra Freire.
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PÒSTER DE SIGNES D’ALERTA TEA
Hem elaborat aquest material amb l’objectiu de fer-ne difusió 
a professionals que treballen amb l’atenció a la infància, per 
tal de potenciar la sensibilització i pugui ser utilitzat com a 
eina de detecció.
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QUÈ FAIG DURANT EL PRIMER ANY DE VIDA? 
M’AGRADA QUE EM PARLEU 
I AMB QUÈ M’AGRADA JUGAR?
Són el recull de fi txes elaborades per l’equip terapèutic sobre 
el desenvolupament psicomotor, social, cognitiu, de comu-
nicació i joc confeccionat per oferir un suport a les famílies 
durant el procés de tractament.
 

QUÈ FAIG DURANT
EL PRIMER ANY DE VIDA?

M’AGRADA QUE EM PARLEU

AMB QUÈ M’AGRADA JUGAR?
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NOTÍCIES DESTACADES

L’Alejo va ser guanyador de la 
segona edició del concurs de 
felicitacions de nadal, amb la que 
vam desitjar un bon nadal a les 
famílies i col·laboradors.

Disposem del Certifi cat 
d’energia verda. L’equip de trastorns de l’alimen-

tació i disfàgia van realitzar un 
taller de Textures per a pares amb 
la col·laboració de l’Hospital Joan 
XXIII i Nestlé Health Science.



Treballem pel futur dels infants. Acollim  les famílies, 
les escoltem  i apoderem els pares en l’acceptació 

i comprensió de les necessitats del seu fill. 
Els acompanyem en el procés de criança. 

Tarragona, Tarragonès: Av. Roma 17, 1r-1a | 43005 Tarragona | 977 235 135
Alt Camp i Conca de Barberà: Ctra. de Tarragona, 3 | 43800 Valls | 977 609 889

centre@onacdiap.net | www.onacdiap.net


