SERVIZO ATENCIÓN TEMPERÁ . MANCOMUNIDADE DE ORDES.
MEMORIA 2017
ANTECEDENTES
O Servizo de Atención Temperá da Mancomunidade de Ordes, situado no concello de
Ordes funciona para toda a comarca dende outubro de 2008.
O obxectivo principal do servizo é atender ás necesidades de intervención de contido
social que se detectan nas familias dos nenos e nenas da comarca de Ordes para
complementar a atención sectorial que se presta dende os ámbitos sanitario e educativo,
abordando a prevención en todos os seus grados , primaria , secundaria e terciaria.
O servizo ten como pilares fundamentais os principios recollidos no “Libro Blanco de
Atención Temprana” e segue as recomendacións técnicas e os estándares de calidade
publicados polo Real Patronato de Discapacidade.

POBOACIÓN DESTINATARIA
Poboación infantil de 0 a 6 anos da comarca de Ordes con trastornos ou necesidades
permanentes. trastornos ou necesidades transitorias e/ou en risco biológico ou social.
Familias e profesionais vinculados o eido da primeira infancia da comarca de Ordes.

OBXETIVOS XERAIS DO SAT
1. Ofrecer unha intervención especializada de cara o óptimo desenvolvemento dos nenos e
nenas.
2. Actuar como medida de prevención da dependencia social e de promoción do benestar.
3. Promover a integración dos nenos e nenas con discapacidade ou desenvolvemento
atípico no seu entorno próximo.

Dende o SAT trátase de acadar o obxetivos seguindo as recomendacións da Comisión
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Europea dende a cal se estabrece como obxetivos principais da Atención temperá
mediante os seguintes tipos de actuacións; mutidimensionais, centradas na familia e
planificadas a través do PPI.
FUNCIÓNS DO SERVICIO
1. Valoración e atención de situacións de risco para o desenvolvemento do neno/a.
2. Valoración para a intervención nas dificultades en distintas áreas do
desenvolvemento: psicomotora, cognitiva, comunicativa e adaptativo-social.
3. Tratamento individual e específico para cada neno/a, a súa familia e o seu entorno.
4. Colaboración e asesoramento técnico coas entidades sanitarias, sociais e
educativas para a integración do neno e para a prevención de situacións de risco.
5. Divulgar e informar en todos os ámbitos sanitarios, educativos e sociais sobre a
importancia da detección, prevención e intervención precoz.
6. Actuar como medida de protección da primeira infancia ao tempo que medida de
contención dos sistemas familiares con menores en risco.
PROFESIONAIS
Na actualidade o servizo conta cas seguintes profesionais:


Unha Psicóloga



Dúas Logopedas.



Unha Psicopedagoga

METODOLOXÍA
Eixo individual: A metodoloxía da intervención individual establécese da seguinte
maneira:
1. Detección do trastorno.
2. Estudio e diagnose contrastada.
3. Programa de intervención individual.
4. Seguimento da intervención.
5. Avaliacións parciais do plan de intervención
6. Avaliación final.
7. Alta no servizo e/ou derivación a outros servizos.
8. Seguimento (de selo caso).
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Eixo comunitario
A metodoloxía da intervención comunitario establécese da seguinte maneira:
1. Elaboración dos materiais específicos: guías, artigos, presentación .
2. Organizar e executar as actividades divulgativas/ comunitarias.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Distribución do número de casos atendidos no ano 2016:

Familias por Concellos
Cerceda

Frades

Mesía

21
11

Ordes

Oroso

Tordoia

Trazo

20
12
6

46
47

Porcentaxe de familias atendidas/ familias do concello con nenos ata 6 anos no ano 2017:
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Datos a 31 de outubro do 2017
Concello

Pob 0-6

Nenos atendidos período

% nenos 0-6

2017

atendidos

Cerceda

203

20

9.98%

Frades

90

12

13.33%

Mesía

78

6

7.69%

Ordes

768

47

6.12%

Oroso

452

46

10.18%

Tordoia

79

11

13.92%

Trazo

104

21

20.19%

TOTAL:

1774

163

9.19%

O SAT atendeu no 2017 ó 9.19 % das familias da comarca con nenos de ata 6 anos.
** As porcentaxes foron calculadas en base os datosde poboación expostos no IGE

ACCIÓNS COMUNITARIAS
-Talleres dirixidos a familias de nenos entre os 0 e os 6 anos. En cada un dos
concellos da comarca.
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