Salut
Promoció i prevenció de
la salut

CDIAP, CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ

DEFINICIÓ

El CDIAP de St. Boi forma part de la Xarxa de centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, creada i sostinguda pel departament de
Benestar Social i Familiar. Es va fundar a l'any 1985.
Es un centre concertat amb ICASS. Compta, a més, amb un important suport de l'Ajuntament de St. Boi amb el que manté un Conveni de
col•laboració en diversos àmbits i també amb el suport de l'Ajuntament de Sta. Coloma Cervelló.
Té estatut jurídic de cooperativa sense afany de lucre.
Atén a les poblacions de St. Boi Ll. St. Climent, Torrelles, Santa Coloma de Cervelló i la Colònia Güell.

SERVEIS

L'Atenció Precoç va destinada a la població infantil de 0 a 6 anys, i a les seves famílies. Es tracta d'atendre a la població infantil que presenta
trastorns en el seu desenvolupament o que es troba en situació de risc de patir-los, amb independència de quina sigui la causa d'aquest trastorn.
Inclou quatre aspectes fonamentals: prevenció, detecció precoç, diagnòstic i intervenció terapèutica. Potencia la coordinació i la cooperació amb
la xarxa d’educació, sanitària i de serveis socials per tal d'assumir una atenció global a les necessitats de l'infant i de la seva família.

ÀMBIT
D’ACTUACIÓ

- Acompanyament psicosocial
- Atenció sanitària
- Educació no formal
- Promoció i prevenció de la salut

DESTINATARIS

EDAT
Petita infància (0-3 anys), Infants (3-12 anys)

DADES DE
CONTACTE

CONTACTE
936305882
cdiapsboi@cdiapsboi.cat
www.cdiapsboi.cat

COL·LECTIU
Comunitat (població en general)

HORARI
De 8 del matí a 19 hores.
Horari atenció al públic de 8 del matí a 18h

CARACTERÍSTIQUES
Infants de 0 a 6 anys que presentin trastorns en
el seu desenvolupament o que es trobin en
situació de risc de partir-los, i les seves famílies.

ADREÇA
Bonaventura Calopa 11A
Vinyets - Molí Vell

