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Després de la baixa del CDIAP:
Què m'hauria de preocupar en un futur i què puc fer-hi?

EM PREOCUPA... PER QUÈ? QUÈ FAIG?
ON HE DE 
DIRIGIR-

ME?
QUÈ FAIG?

ON HE DE 
DIRIGIR-

ME?

Els hàbits 
(son, alimentació i 

control dels 
esfínters)

• Observo un retrocès
• Existeix un canvi en la son, 
l'alimentació o els esfínters que 
preocupa

Pediatre/a CAP Pediatre/a CAP

La conducta

• Augmenten les rebequeries
• Apareixen rituals o moviments 
estereotipats distorsionadors
• Inhibició
• Qualsevol altre canvi que preocupi
• A l'escola preocupa el 
comportament

Pediatre/a CAP Referent 
del CSMIJ CSMIJ

Emocions

• Es mostra més irritable
• Plora molt
• No mostra cap emoció
• Fluctuacions en les emocions

Pediatre/a CAP Referent
del CSMIJ CSMIJ

El propi estat 
emocional dels 

pares

• Em sento desbordat
• No puc gestionar la situació
• Estic trist o irritable
• Les meves emocions estan 
afectant a la dinàmica o benestar de 
la familia

Metge de 
capçalera CAP Metge 

capçalera CAP

Aprenentatges
• Retrocès en els aprenentatges
• Considero que no està rebent els 
suports escaients

Tutor/a
(Si cal ho 
comentarà 

amb el 
referent del 

EAP)

A l'Escola

Tutora
(Si cal ho 
comentarà 

amb el 
referent del 

EAP)

A l'Escola

Relació amb els 
altres nens

• No es relaciona
• Es mostra indiferenciat
• Intueixo assetjament (agressor o 
víctima)

Tutor/a
(Si cal ho 
comentarà 

amb el 
referent del 

EAP)

A l'Escola

Tutor/a
(Si cal ho 
comentarà 

amb el 
referent del 

EAP)

A l'Escola

Recursos econòmics
• Estic a l'atur
• Considero que tinc un problema 
econòmic greu

Serveis 
Socials

Serveis 
Socials

Drets socials del 
meu infant • Vull tramitar una ajuda o beca Serveis 

Socials
Serveis 
Socials

QUAN NO HI HA 
DERIVACIÓ AL CSMIJ

QUAN HI HA DERIVACIÓ 
AL CSMIJ REALITZADA
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Una situació d'abús 
familiar 

• Detecto situació de risc d'abús 
físic, psíquic o sexual

Serveis 
Socials / 
Policia

Serveis 
Socials / 
Policia

El meu fill pot patir 
una dificultat 

auditiva que afecte 
el seu 

desenvolupament

• Veig que no escolta Pediatre/a -
Escola

Pediatre/a -
Escola

El meu fill pot patir 
una dificutat visual 

que afecti el seu 
desenvolupament

• Veig que s'apropa molt les 
coses/TV
• Fa coses amb torpesa

Pediatre/a -
Escola

Pediatre/a -
Escola

M'agradaria poder 
compartir la meva 
experiència amb 

altres famílies que 
estiguin vivint una 

situació similar

Associació

• VIU-LA
• ANDI

• OBRIR-SE 
AL MÓN

• APRENEM
• AVAN
• MAIN 

Associació

• VIU-LA
• ANDI

• OBRIR-SE 
AL MÓN

• APRENEM
• AVAN
• MAIN 

Tinc una necessitat 
que considero que 
cap de les opcions 

anteriors por satisfer

Puc valorar 
demanar 

suport a un 
centre privat

Referent del 
CDIAP

Puc valorar 
demanar 

suport a un 
centre privat

Referent del 
CSMIJ

EAP: Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica

CSMIJ: Centre de Salut Mental Infants i Adolescents
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