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A Coruña-Fundación Paideia

22-23 Febreiro 2019

Jaime Ponte

METODOLOXÍA DE INTERVENCIÓN 
EN ATENCIÓN TEMPERÁ

OBXECTIVOS DA SESIÓN

COÑECER – ANALIZAR – CONFORMAR O CONCEPTO DE ATENCIÓN TEMPERÁ 

• En tanto PRESTACIÓN PÚBLICA BEN DEFINIDA

• Que ten un ÁMBITO PERSOAL

• Uns OBXECTIVOS

• Un MARCO DE PRINCIPIOS INSPIRADORES

• Unha METODOLOXÍA DE TRABALLO DE CASO

• Un procedemento de AVALIACIÓN

• Un modo de PROVISIÓN
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A PRESTACIÓN DE ATENCIÓN TEMPERÁ

AT é un conxunto de intervencións para nenos pequenos e as súas familias, 
ofrecidas previa petición, nun determinado momento da vida dun neno, que 
abarca calquera acción realizada cando un neno necesita un apoio especial 
para: 

• asegurar e mellorar a súa evolución persoal, 
• reforzar as propias competencias da familia, e 
• fomentar a inclusión social da familia e o neno. 

Estas accións deben ofrecerse na contorna natural do neno, preferentemente 
preto do seu domicilio, baixo un enfoque de traballo en equipo, 
multidimensional e orientado ás familias 

Cte. Expertos UE – 2005)

https://www.european-agency.org/resources/publications/early-childhood-intervention-analysis-
situations-europe-key-aspects-and

DINÁMICA DUNHA PRESTACIÓN

A evolución da 
experiencia profesional

A transformación do 
itinerario de socialización 

0-6

Cambios de mirada            
sobre a infancia

Acollida Valoración Intervención Avaliación Alta
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A evolución da experiencia profesional

Práctica 
Experimental

Práctica  
Consensuada

Práctica  Avaliada

Centrada na
discapacidade

Multidimensional

Centrada na 
participación nas
contornas naturais

Multidisciplinaria

Interdisciplinaria

Transdisciplinaria

MÉTODO ENFOQUE COMPETENCIA

Comunidade

Familia
• Debilitamento da sociedade industrial - globalización
• Nuclearización, Diversificación, Discontinuidade, Desubicación
• Crise da familia patriarcal, da cultura e práctica da crianza, da asimetría roles
• O fillo único

Escola
• Incremento do papel da EI: 50% 2-3; 100% os 3,4,5 anos
• Importancia das relacións cos iguais, xogo paralelo, imitativo, colaborativo,…
• Calidade da escola
• Rol da escola infantil: educativo/garda/conciliación/coidados

A transformación do itinerario 0-6

• Debilitamento lazos familia nuclear-familia extensa-veciñanza
• Multiplicación expertos
• Desvalorización do doméstico e dos coidados, 
• Non-lugares, TV, móbil, tablet, ordenador, videoxogos…
• Internet – Multiplicación información, pseudoinformación, publicidade, …
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A importancia decisiva dos adultos 

Estudos grupos diferenciados e microxenéticos

SPITZ (1945)– Estudio poboación reclusas (200), e institucións (91) 
Spitz, R.A. (1946). Hospitalism; A follow-up report on investigation described in volume I, 1945. The 
Psychoanalytic Study of the Child, 2, 113-117.
https://archive.org/details/PsychogenicD

Depresión anaclítica: A ausencia da nai produce perda da expresión mímica (do sorriso) 
mutismo, anorexia, insomnio, perda de peso e retardo psicomotor global. Se a ausencia da nai
non é moi prolongada, ao restablecerse o vínculo, a depresión cesa moi rapidamente. 

Hospitalismo: Se a privación excede as dezaoito semanas o neno probablemente pasará ao 
estado de hospitalismo. A separación nai-fillo desemboca na imposibilidade do neno para 
establecer contactos afectivos permanentes 

PIKLER – Orfanato de Budapest – 1946 – (Pikler – Loczy) https://es.wikipedia.org/wiki/Emmi_Pikler

BOWLBY, J (1951). "Maternal Care and Mental Health". Bulletin of the World Health Organization. 3 (3): 355–
533. PMC 2554008. PMID 14821768.

MAHLER, M (1975) El nacimiento psicólogico del infante humano. Simboisis e individuación. S.A. DE C.V. ENLACE 
EDITORIAL
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Programa Tipo Rasgos

High/Scope Perry Preschool Program
Educación e  apoio

parental
Seguimento 40 anos

con grupo control

Carolina Abecedarian Project
Educación e  apoio

parental
Seguimento 35 anos

con grupo control

Family Nurse Partnership Prenatal-2
Visitas domiciliarias –

pais < 24

Incredible Years Preschool 3-6 anos Curriculum apoio

Effective Pre-School, Primary and Secondary Education project (EPPSE)
1997-2014

3,6,7,10, 12, 14, 16
Factores influíntes

16 anos

Early-years provision
in Children’s Centres (EPICC)

28-45 meses en CC-
Sure Start

Grupos pais
(4-6) Dialogic book-

reading

Estudos lonxitudinais (USA, UK)

https://heckmanequation.org/

http://www.education.ox.ac.uk/people/edward-melhuish/
https://www.gov.uk/government/collections/eppse-3-to-14-years

https://fnp.nhs.uk/
http://www.incredibleyears.com/

20%

13%

7%

41%

36%

29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Nunca atend. en benef.
adultos

Tienen casa propia

Ganan + $2,000/mes 

Programa grupo
No-programa grupo

https://highscope.org/perry-preschool-project/

Perry – Preschool 
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13%

51%

55%

48%

36%

67%

31%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

4 años Grado Univ.

Graduacion HS

Repetidores

Educacion especial

Programa grupo
No-programa grupo

Abecedarian: beneficios educativos

https://abc.fpg.unc.edu/abecedarian-project

Carolina Abecedarian

Bioloxía molecular - Epixenética

https://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/intro/
https://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/control/
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Texto: Martin Buber: ¿ Qué es el hombre ?, Fondo de Cultura Económica, México, 1973
Escultura: Gustav Vigeland - Oslo

O PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN

• 1. INTRODUCIÓN E OBXECTIVOS

• 2. METODOLOXIA

• 3. DEFINICIONS 

• 4. FLUXOGRAMA DO PROCESO DE ATENCIÓN TEMPERÁ

• 5. PROTOCOLO DE  COORDINACIÓN, INTERVENCIÓN E 

DERIVACIÓN

5.1. PROCESO DE DETECCIÓN PRECOZ

5.1.1. FASE DE DETECCIÓN

5.1.2. FASE DE DERIVACIÓN

5.2. PROCESO DE VALORACIÓN E INTERVENCIÓN:

5.2.1. FASE DE ACOLLIDA

5.2.2. FASE DE VALORACIÓN

5.2.3. FASE DE INTERVENCIÓN 

5.2.4. FASE DE AVALIACIÓN

5.2.5. FINALIZACIÓN DO SERVIZO

• 6. ANEXOS

6.1. ANEXO 1  CRITERIOS DE ENTRADA Á REDE GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

6.2  ANEXO 2  PATOLOXÍAS SUBSIDIARIAS DE REHABILITACIÓN INFANTIL

6.3  ANEXO 3 ORGANIZACIÓN DIAGNÓSTICA EN ATENCIÓN TEMPERÁ (ODAT). 

6.4  ANEXO 4 DIRECTORIO DE RECURSOS DA REDE GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

• 7. FORMULARIOS DE SOPORTE
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ÁMBITO PERSOAL – CRITERIOS DE ENTRADA

• Desequilibrios 
factores risco 
e protección

• Neglixencia, 
estrés tóxico

• Demoras• Síndromes, 
condicións dx

PREOCUPACIÓN PREOCUPACIÓN

PREOCUPACIÓN PREOCUPACIÓN

CONDICIÓN DIAGNÓSTICA

• O/a   neno/a   presenta   unha   condición diagnóstica   con alta   
probabilidade   de desenvolver un trastorno ou atraso no 
desenvolvemento: 

• Cromosomopatías (trisomías, delecións, duplicacións, translocacións, inversións...) � Outras 
síndromes (X Fráxil, Angelman, Cornelia de Lange, Smith Lemli Opitz, Williams, CHARGE, 
osteoxenése imperfecta, acondroplasia...) � Trastornos innatos do metabolismo (síndrome de 
Hurler, de Hunter, I-Cell, Tay Sachs, Lesch-Nyhan...) � Prematuridade (< 28 s xestación) ou 
baixo peso (<1.000 gr) extremos � Dano cerebral adquirido por TCE, infeccións, tumores ou 
exposición a tóxicos (síndrome feto-alcohol) � HIV grao III-IV � Anomalías conxénitas do 
cerebro (holoprosencefalia, lisencefalia, microcefalia...) � Parálise cerebral en todas as súas 
formas � Trastornos neurocutáneos (Sturge-Weber, Esclerose Tuberosa...) � Anomalías da 
medula espinal (Mielomeningocele, Werdnig-Hoffman...) � Trastornos dexenerativos ou 
progresivos (distrofias musculares, leucodistrofias...) � Anomalías persistentes do tono (hipotonía, 
hipertonía) e da motricidade (ataxias, distonías) � Cegueira ou deficiencia visual grave �
Xordeira ou hipoacusia profunda, severa ou moderada � Xordocegueira � Artrogripose
múltiple conxénita � Trastornos do espectro autista (TEA) � Trastornos por déficit de atención e 
hiperactividade (TDAH) � Trastornos persistentes da regulación (hipersensibles, temorosos, 
impulsivos, desorganizados, apáticos) � Trastornos da esfera afectivo-emocional (depresión, 
trastorno reactivo ao vínculo, trastorno adaptativo, trastorno por ansiedade, trastorno da 
expresividade emocional) con confirmación diagnóstica de saúde mental infanto-xuvenil



25/02/2019

9

DEMORA EVOLUTIVA

• O/a neno/a presenta unha situación de atraso ou trastorno no
desenvolvemento con referencia a súa idade e condición madurativa
(idade corrixida)

• A situación de atraso ou trastorno deberá acreditarse, complementariamente:

• � Pola falta de cumprimento dos ítems típicos da Táboa de Desenvolvemento
Haizea-Llevant á idade na que están presentes no 95 % dos/das nenos/as
españois/españolas.

• � Pola presenza dalgún dos ítems de alarma mencionados na citada Táboa de
Desenvolvemento Haizea Llevant, validada para a poboación infantil española de 0
a 5 anos.

ESTRÉS PSICOSOCIAL

• O/a   neno/a   convive   con   situacións   de   estrés, de   desaxuste   
continuado   da interacción familiar ou de exclusión social con alta 
probabilidade de trastorno ou atraso no desenvolvemento de non mediar 
intervención

• Contorna sociofamiliar con persistencia de tendencias relacionais xeradoras de 
estrés: descontinuidade, rexeitamento, indiferenza, sobreprotección, ambivalencia. 
� Contorna sociofamiliar con deterioración ou neglixencia nas relacións familiares 
e/ou ausencia de coidadores sensibles. � Malos tratos, explotación, relacións 
abusivas. � Situacións de desamparo. � Familia en situación de pobreza extrema 
e carencia de medios para cubrir necesidades básicas. � Familia en situación de 
infravivenda, chabolismo, amoreamento. � Familia en programa de educación 
familiar. Situacións de institucionalización residencial prolongada ou crónica. �
Contorna familiar con situación de estrés crónico por confluencia de factores de 
exclusión social.
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VULNERABILIDADE EVOLUTIVA

• O/a neno/a atópase nunha situación de vulnerabilidade evolutiva por 
confluencia e/ou   predominio continuado   e   negativo   de   factores
de   risco   biolóxicos, psicolóxicos e  sociais sobre  os  correspondentes 
factores de  protección,  con alta probabilidade de    que    poida
desenvolver    un trastorno ou    atraso    no desenvolvemento de non 
mediar intervención

A REDE GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

DECRETO 183/2013

SCE ATUATH
-

EIOE

SANIDADE EDUCACIÓN S. SOCIAIS



25/02/2019

11

O FLUXOGRAMA DO TRABALLO DE CASO

As unidade existentes nos complexos
hospitalarios cando o menor resida
na área de neonatoloxía, cando pola
súa condición de saúde precise
atención, coidados, rehabilitación,
ou asistencia hospitalaria de longa
duración. Así como cando a unidade
hospitalaria sexa o recurso de
proximidade para o menor e a súa
familia.

Aos centros e programas de
desenvolvemento infantil e atención
temperá do seu ámbito comunitario
cando estos sexan o recurso de
proximidade para o menor e a súa
familia

Acollida

Valoración

Intervención

Avaliación

Finalización

5.2.1 ACOLLIDA
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5.2.1 ACOLLIDA

Procedementos comúns
As familias realizarán a demanda e asinarán a solicitude de atención temperá xuntando
necesariamente o informe de derivación realizado polo/a pediatra de atención primaria ou
especializada. No momento de presentar a instancia, se conta cos requisitos esixidos, procederase a
abrir o expediente único de atención temperá.

O equipo interdisciplinario da unidade decidirá cal será o profesional de referencia que debe asumir a
interlocución coa familia e a consulta de acollida.

A consulta de acollida terá en consideración:
1. Que deberá ofrecer á familia un espazo de expresión e toma en consideración das súas
preocupacións en relación co desenvolvemento do seu fillo ou filla
2. Que servirá para iniciar o proceso de valoración, intervención e acompañamento da familia
3. Que se usará para comezar o estudio e observación da situación do neno ou da nena nas diferentes
contornas e para sentar as bases da colaboración entre a familia e o recurso de atención temperá que
lle corresponda
4. Que proporcionará ás familias o manual de acollida do recurso de Atención Temperá, así como a
súa carteira de servizos.
5. Que no curso da mesma se poderá pedir á familia autorización para solicitar información e
coordinarse con outros servizos, realizar sesións de observación ou administrar probas
complementarias de valoración.
6. Que se facilitará á familia información básica sobre o proceso a seguir en relación coa tramitación
da valoración de discapacidade e/ou dependencia, de ser o caso. En calquera caso para o inicio
destes procesos as familias serán derivadas ao profesional de referencia dos servizos sociais
comunitarios que lle correspondan.

CONSULTA DE ACOLLIDA

1. Entrevista familia
papá e mamá,                                           
recibir, escoitar, abrir,                                
control do non verbal, mirada                                 
non escribir                                        
contrato asistencial (forma de traballo)

a) Motivo da demanda e contextualización

b) Unidade de convivencia 

c) Rutinas de vida

d) Perfil biográfico e fitos evolutivos

e) Traxectoria escolar

f) Condición de saúde

g) ASQ - Haizea

a) Exploración dirixida – nivel evolutivo

b) Actividade social e obxectal
espontánea – hora de xogo

c) Xogo e andamiaxes

d) Universos persoais e competencias 
dialóxicas

e) Detectar limitacións funcionais básicas 

f) Realizar probas complementarias

a) Exploración dirixida – nivel evolutivo

b) Actividade social e obxectal
espontánea – hora de xogo

c) Xogo e andamiaxes

d) Universos persoais e competencias 
dialóxicas

e) Detectar limitacións funcionais básicas 

f) Realizar probas complementarias

OBSERVACIÓN INICIAL

2. Familia e fillo/a e vicever.
preparar a sala, (idade, etc)

rituais de entrada, saída

coñecerse, ver xogar,

gañar a confianza

aproveitar falar ASQ

SITUACIÓN COMUNITARIA

3. Informes, entrevistas
colaboración

a) Recabar inf. Ss., sanitarios, educativos

b) Situación familias de orixe

c) Ecomapa

a) Recabar inf. Ss., sanitarios, educativos

b) Situación familias de orixe

c) Ecomapa

SI
ST

EM
Á

TI
C

A
 D

O
 C

O
O

RD
IN

A
D

O
R 

D
E 

C
A

SO

ACOLLIDA
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ENTREVISTA 

MOTIVOS DA DEMANDA
D

em
a
nd

a
s Síndrome ou trastorno do 

desenvolvemento dx

Precupacións evolutivos en distintas 
áreas 

1. Retraso evolutivo 

2. Fala/linguaxe

3. Afectivo-
emocionais

4. Cognitivos

5. Hábitos

6. Sensoriais

7. Motrices

8. Conduta/atención

9. Escola

CONTEXTUALIZAR A DEMANDA

¿Con quén?, 

¿Qué?

¿Cómo?

¿Cándo?, 

¿Dónde?, 

¿Inicio?,  

¿Tamén na escola? …

ENTREVISTA 
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UNIDADE DE CONVIVENCIA – SITUACIÓN FAMILIAR 

Raúl 36 Lidia 33

Lorena 5 Lía 1

XENOGRAMA

ENTREVISTA 

http://socialintweb.com/genograma-familiar

PERFIL BIOGRÁFICO E FITOS EVOLUTIVOS

Preguntas abertas

Embarazo, parto,

Andar/falar

¿Cómo levaron a crianza?

¿Anécdotas?

ENTREVISTA 
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RUTINAS DE VIDA

Organización das AVD
Continuidade
Responsabilidades
Participación, status e rol
Prioridades da familia

ENTREVISTA 

https://www.um.es/qdiversidad/at_scf/recursos-para-la-practica/entrevista-badada-en-rutina.html

TRAXECTORIA ESCOLAR

Inicio escolarización

Proceso de adaptación

Relacións educadores/as

Relacións iguais

Preocupacións escola

PT, AL

CEE

ENTREVISTA 
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CONDICIÓN DE SAÚDE

Datos perinatais
Prematuridade
Ingresos hospitalarios
Diagnósticos establecidos
Enfermidades crónicas

ENTREVISTA 

ASQ – HAIZEA (familia)

• Instrumentos de cribado
http://www.nectac.org/~pdfs/pubs/screening.pdf

ENTREVISTA 
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ENTREVISTA 

Sensibilidad Especificidad Edades

ASQ 86 % 85% 0.2- 5

Cuestionario ASQ
Ages and Stages Questionnaire ® Brookes Publishing Co.

Comunicación

Motricidad gruesa

Motricidad fina

Resolución problemas

Personal-social

2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,24
27, 30, 33, 36, 
42, 48, 54, 60

20 cuestionarios

5 áreas

Puntos de 
corte

ENTREVISTA 
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EXPLORACIÓN RELACIONAL. ASPECTOS AXIAIS E TRANSVERSAIS
Describir e interpretar: actividade espontánea/inducida e xogo. Vídeo. 

1. UNIVERSO PERSOAL E RELACIÓNS DOS PARTICIPANTES. INTERESES E XOGOS PREDOMINANTES
2. RECURSOS E COMPETENCIAS DIALÓXICAS E REFLEXIVAS
3. OUTROS RECURSOS: Idiomáticos, Cognitivos, Funcionais (Motricidades, audición, visión). 
4. POSIBLES LIMITACIÓNS E PROBLEMAS DE SAÚDE
5. TEMPERAMENTOS, RITMOS, ESTILOS

EXPLORACIÓN DIRIXIDA: ÁREAS DESENVOLVEMENTO 
Referenciado a probas, escalas, etc. Situar nivel desenvolvemento

1. MOTORAS
2. AUTONOMÍA
3. LINGUAXE
4. SOCIOAFECTIVO

NENO/A  OUTROS/AS

OBSERVACIÓN

NENO/A

OBSERVACIÓN

RELACIÓNS SOCIAIS
actitudes neno/a: 

tipos de apego, extrañamentos, medos,…
separación, individuación, afirmación persoal, pertenencia

Diferenciación, Exercitación, Acercamento, Constancia obxectal, Identidade (yo solo),…(Mahler 

decentración e desenvolvemento dunha perspectiva moral, vergoña, culpa, …
actitudes familiares: estilos afectivos, etc

OBXECTOS, TEMAS DE INTERESE, TIPO DE ACTIVIDADE ESPONTÁNEA E XOGO
obxectos, actividades, temas  e tipos de xogo de interese do neno e a familia

iniciativa: curiosa - creativa – inducida – dirixida - débil – dependiente -inexistente…
xogo:-xogo, xogo sostén, xogo sensoriomotor, presimbólico, simbólico, paralelo, cooperativo…
desenvolvemento: formatos, tramas, repeticións,…persistencia, distracción,…

COMPETENCIAS DIALÓXICAS
Atención mutua e turnos - referencia social? , reflexividade?, límites?, regulación?, axuste ?
Atención compartida e recursos adquiridos: formas de denotación (ostensión, sinalamento, 

representación, demostrativos, adverbios e tempos verbais…) Grounding, reparación

POSIBILIDADES/LIMITACIÓNS FUNCIONAIS 
Visión, AV e Campo visual: Tests preferenciais; 
Audición: Audiometría libre 
Motricidade: Manipulación, axuste postural, desprazamento; 
Cognición, Resolución problemas, Memoria, Ritmos
Estrés psicobiolóxico – inmadurez, enfermidade, síndrome, etc
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ECOMAPA

Coidadores
familiares

Educadores

Pediatra AP

Servizo social comunitario

E.O.E.
Menores

E. privado Terapeutas 
privados

F. orixe

Pediatra H
CIM

CONTORNA SIGNIFICATIVA

https://plenainclusionmadrid.org/wp-content/uploads/2017/12/Modelo-ASF-ONLINE.pdf

5.2.2 VALORACIÓN

Acollida

Valoración

Intervención

Avaliación

Finalización
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5.2.2 VALORACIÓN

Esa fase desenvolverase da seguinte forma:

a) Na reunión de valoración interdisciplinaria realizarase unha posta en común no equipo,
unha avaliación de necesidades e a elaboración dun plan/proposta personalizada de
atención (PPI) que se lle dará a coñecer á familia.

b) O PPI fará referencia a:
1. Obxectivos e expectativas da intervención.
2. Atencións, recursos e medios necesarios e ámbito de realización.
3. Liñas de actuacións de cada persoa ou profesional.
4. Coordinacións previstas con outras persoas e/ou profesionais que interveñan no
plan.

c) O PPI será presentado pola persoa coordinadora de caso á familia coa finalidade de
concretalo tomando en consideración as situacións e necesidades particulares.

d) O PPI acordado coa familia especificará as actividades e apoios específicos e recollerá os
dereitos e obrigas das partes así como os recursos que se porán a disposición do menor.

e) Unha copia do PPI seralle entregada á familia, outra remitida ao pediatra que realizou a
derivación e aos profesionais que interveñen no plan.

5.2.2 VALORACIÓN. EQUIPO

AVALIACIÓN DE NECESIDADES
1. NIVEL EVOLUTIVO DO NENO, GLOBAL E POR ÁREAS. IDENTIFICAR PROBLEMAS CLAVE

2. LUGAR DO NENO NA FAMILIA E NA CONTORNA. HIPÓTESES
• SITUACIÓN PERSOAL DO NENO RESPECTO DA FAMILIA E CONTORNA

• ACTITUDES DOS COIDADORES PRINCIPAIS. ESTRESORES/LIMITACIÓNS NESA FUNCIÓN

• motivo da de demanda, expectativas

• rexistro demográfico, forma de presentación social, forma de referirse, forma de dirixirse, 

• contextualización que refiren ou inducimos

• coñecemento das rutinas da vida cotían e roles das partes, estilos de crianza

• exposición dos acontecementos biográficos

• cribado ASQ realizado pola familia

• presencia e tipo de anécdotas

• observación directa e exploracións dirixidas ou probas estandarizadas administradas

• Informes dos recursos comunitarios

Explóranse a través das diferentes modalidades de discurso, comentarios, observacións , 
informacións e probas administradas

PROPOSTA DE PLAN PERSONALIZADO DE INTERVENCIÓN

SUMARIO DE: 

• Liñas de actuación, procedementos e apoios que precisa o neno e os coidadores principais.

• Recursos terapéuticos propios e alleos e réxime de prestación. Outras medidas sociais, 
educativas, sanitarias, axudas técnicas, prestacións sociais, …

• Asignación de coordinador de caso e axenda de recursos comunitarios
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5.2.2 VALORACIÓN. EQUIPO

¿Necesitamos recursos e apoios específicos, persoalizados, de maternaxe, 
andamiaxe reflexivo, contención afectiva, regulación da axencia
/iniciativa/participación, … ?

• ? Espazos de traballo persoal, …  ? 

• ¿ Melloras nas habilidades dialóxicas, sociais, cognitivas, ….
ou adquirir e incorporar outras novas  ?

• ¿ Achegar instrumentos funcionais sustitutivos/alternativos/aumentativos ? 

• ¿ Medidas dirixidas á facilitar accesibilidade/inclusión ?

5.2.2 VALORACIÓN. EQUIPO

¿ Necesitamos cambios nas formas e rutinas da vida cotián, estilos de 
crianza, ou contornas naturais nun sentido de progreso? ¿Son necesarios 
espazos cos coidadores principais?
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Respetamos… :

• os intereses personais do neno?

• as súas relación afectivas ?

• o seu nivel e ritmo evolutivo?

• o seu grado de madurez?

• a súa condición de saúde?

• As súas rutinas?

5.2.2 VALORACIÓN. EQUIPO

¿ Temos en conta as consideracions e  límites estratéxicos respecto do neno/a: 
promover resiliencia, evitar estrés  tóxico,...?

5.2.2 VALORACIÓN. EQUIPO

¿Temos en conta as consideracions e límites estratéxicos respecto da familia:
promover suficiencia, evitar estrés, condicións de vida das familias, situación
laboral, saúde mental...?

Fuente: Canada 2001 PALS.  Niños de 5-9 años

0 10 20 30 40 50 60

Rechazó una oferta de
empleo

Dejó de trabajar

Cambió el horario de
trabajo

Rechazo mejoras laborales

Redujo la jornada

Leve

Moderada

Severa

Muy severa
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5.2.2 VALORACIÓN. EQUIPO

¿ Temos en conta as consideracións e  límites estratéxicos respecto dos recursos 
comunitarios: valores, inercias, ratios, condicións de traballo, background, evitar 
intromisións e descalificacións, crear espazos cooperaativos ...? 

5.2.2 VALORACIÓN. FAMILIA

Entrevista de devolución – PPI 

Abrir 
perspectivas

Explorar 
alternativas

Definir 
obxectivos

Concretar 
medios e 
recursos

Fixar prazos 
de revisión
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5.2.2 VALORACIÓN. FAMILIA

Entrevista de devolución – PPI 

PLAN PERSONALIZADO DE INTERVENCIÓN

Expoñer con claridade os datos de xestión do plan
Data: Diciembre 2014.
Motivo da actuación: Retraso evolutivo
Coordinadora de caso de Atención Temperá: Logopeda SAT…….
Controles de saúde: Pediatría de Atención Primaria. Dr……. 
Educadores: Titora de aula. Dna….
Servicios especializados: Non requeridos.                 

5.2.2 VALORACIÓN.FAMILIA

Entrevista de devolución – PPI  XENÉRICO E CONCRETO

PLAN PERSONALIZADO DE INTERVENCIÓN

Obxectivos e líñas de actuación/ estratexias acordadas de manera global 
ou áreas específicas do desenvolvemento

• Neno/a: (Ex: Fomentar a súa iniciativa, así como a capacidad de crear y 
propoñer, proporcionando un espacio de acollida que promova a aparición e 
expresión das súas preferencias e desexos. Facilitar unha contorna de  
experimentación no xogo, sensible e adaptable á evolución dos seus intereses).

• Domicilio: (Ex: Promover cambios na contorna familiar, orientados a ofrecer 
ao neno mais oportunidades para o desenvolvemento da autonomía)

• Escola: (Ex: Establecer liñas de comunicación coa escola, para manter un 
intercambio de información e ofrecer unha atención coordinada e 
contextualizada)
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5.2.2 VALORACIÓN. FAMILIA

2. Entrevista de devolución – PPI  XENÉRICO E CONCRETO

PLAN PERSONALIZADO DE INTERVENCIÓN

Estructura de recursos e apoios
• Ex: Sesións de apoio semanal para eo neno coas coordinadora de caso no 

SAT. Inicio con data 17 de decembro de 2014.
• Ex: Entrevistas puntuais cos pais, pra definir e acordar cambios.
• Ex: Entrevista de coordinación coa escola a partir de xaneiro 2015. Accións

de coordinación según necesidades.

5.2.2 VALORACIÓN. FAMILIA

Entrevista de devolución – PPI  XENÉRICO E CONCRETO

PLAN PERSONALIZADO DE INTERVENCIÓN

Plazos de revisión e/ou avaliación
Revisaranse os obxectivos do plan no mes de xullo de ….

Sinatura pola familia e a coordinadora de caso. Contrato asistencial
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5.2.3 INTERVENCIÓN

Acollida

Valoración

Intervención

Avaliación

Finalización

5.2.3 INTERVENCIÓN

Nesta fase a persoa coordinadora de caso: 
a) Programa e pon en marcha as medidas específicas de apoio que lle corresponden dentro da carteira 
de servizos da súa unidade. 
b) Monitoriza o desenvolvemento do PPI. 
c) Informa de forma regular a familia, o pediatra que realizou a derivación, os membros do seu equipo 
e o conxunto das persoas e profesionais que participan no plan. Realiza informes a petición sobre o seu 
grao de cumprimento. 
d) Préstalle atención á identificación de factores que poidan facilitar ou dificultar o progreso do menor 
así como a aparición ou desaparición de sucesos e indicadores de avance ou retroceso cara ás metas 
definidas. 
e) Promove as observacións, cuestionarios e accións complementarias que poidan servir para mellor
identificar as necesidades do menor, da súa familia, e do contorno. Facilita a administración da escala 
EVE (escala de valoración específica de dependencia para menores de 3 anos) aos menores susceptibles 
de ser recoñecidos en situación de dependencia. 
f) Mantén ao día a folla de evolución do caso, as medidas específicas e as incidencias habidas. 
g) Procura a participación activa do menor e da súa familia, acolle as súas preocupacións e demandas. 
h) No caso de que o menor estea escolarizado, apoia a familia no proceso de escolarización e promove
a comunicación activa cos recursos educativos para a coordinación das actuacións nos diferentes 
contextos. 
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5.2.3 INTERVENCIÓN

¿Cómo crear espazos
reflexivos e propositivos  

en común?

Crear espazos comúns e ou visitas nos que rexistrar acontecementos, reflexións, 
propostas e acordos: Reunións Equipo, Reunións Familias, Salas do CDIAT,  Domicilio, 
Escola, Libretas viaxeiras, Entrevistas, Rexistros, ASQs, Debuxos común, Contos, etc

5.2.3 INTERVENCIÓN

¿Cómo participar mais e 
mellor nas contornas 

naturais? 

Os nenos/as 0-6 desenvólvense e aprenden mellor cando dispoñen de afecto e 
posibilidades de participación en relacións positivas, enriquecidas, nas contornas naturais
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¿Cómo incrementar 
competencias propias, das 

familias e coidadores ?

5.2.3 INTERVENCIÓN

Todas as familias e coidadores cos apoios e recursos axeitados poden mellorar o clima
de participación, ter actitudes máis positivas e enriquecer o curso das súas relacións cos

nenos/as, ou dos nenos entre sí. 

5.2.3 INTERVENCIÓN

¿ Estamos a ter en conta o nivel evolutivo no  
que se atopa o neno/a e os seus intereses…? 

¿Escoitamos a súa “linguaxe”?

As fases evolutivas orientan respecto das posibilidades de desenvolvemento pero tamén
de ter en conta riscos regresivos
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5.2.3 INTERVENCIÓN

A experiencia da axencia, cambia  a simbolización mutua e a autoestima, mellora a 
seguridade afectiva, motivación e compromiso das partes para incorporarse e xogar un 

rol nas rutinas de vida da familia e na comunidade. 

¿Procuramos sintonizar, 
soster, ampliar a iniciativa 

do neno/a ? 

5.2.3 INTERVENCIÓN

¿Estamos a ter en conta a versatilidade do 
estado de ánimo e da conduta infantil ?

A participación en rutinas cotiáns organiza a significación mutua, flexibiliza os roles, os
axustes a situacións diversas, e a capacidade de autoregulación. 
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5.2.3 INTERVENCIÓN

¿ Estamos a buscar fórmulas para integrar o 
funcional no persoal, incorporar e dominar 

destrezas, hábitos, habilidades dende
situacións de motivación e disfrute? 

A imitación, a repetición, o modelado, a exploración, a proba, son maís doados dende 
o xogo que ten en conta os intereses persoais 

5.2.3 INTERVENCIÓN

¿ Cultivamos a representación e o relato gráfico?  

O deseño dun escenario recoñecible ou a existencia dun relato gráfico propio facilita a 
estabilidade das imaxes, a creación, o enriquecemento progresivo dunha historia
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5.2.4 AVALIACIÓN

Acollida

Valoración

Intervención

Avaliación

Finalización

5.2.4 AVALIACIÓN

A persoa coordinadora de caso realizará, periodicamente, revisións e actualizacións do PPI, da
situación e necesidades evolutivas do menor, das competencias familiares e dos factores contextuais
identificados pola súa influencia no desenvolvemento persoal e na inclusión social. Esta revisión
desenvolverase nas modalidades ordinaria ou de transición, segundo se detalla a continuación:
a) Revisión ordinaria:
1. Repasa a folla evolutiva, os informes achegados e as incidencias habidas, reestrutura e sintetiza as
informacións e datos nelas contidos.
2. Avalía o nivel e necesidades evolutivas do menor e administra como mínimo unha nova proba
estandarizada de cribado.
3. Recolle e resume as preocupacións, informacións e intereses manifestados pola familia, actualizadas
na correspondente consulta.
4. Solicita a valoración e, no seu caso, mantén reunións de coordinación cos axentes e recursos dos
distintos sistemas de protección que participan no PPI.
5. Actualiza os obxectivos e acordos e asínase un novo PPI.
6. No caso de cumprimento dos obxectivos e de non ser necesario un novo PPI, inicia o procedemento
de finalización do servizo e redacta o informe correspondente.
b) Revisión de transición. Esta modalidade de revisión realízase cando o/a neno/a e a familia deban
afrontar procesos de transición, é dicir, aqueles procesos adaptativos extraordinarios que deban
afrontar a familia e o menor:
1. Ao inicio da escolarización no primeiro e segundo ciclo de infantil.
2. Diante dun cambio de residencia que implique a modificación de toda ou unha grande parte do seu
sistema previo de apoios.
3. En presenza de enfermidades graves ou calquera outra circunstancia excepcional que cambie de
forma repentina os contextos ordinarios nos que se desenvolve a vida do menor.
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5.2.4 AVALIACIÓN

1. Avaliación de transición

• Primeira transición                   >>>>>>>> 

• Hospital > Domicilio                >>>>>>>>

• Domicilio > EI  1ª ciclo             >>>>>>>>

• EI 1º ciclo > EI 2º ciclo             >>>>>>>>

• EI 2º ciclo > Primaria               >>>>>>>>

• Cambio de domicilio/Apoyos  >>>>>>>>

• Acollemento/Adopción            >>>>>>>>

• Discapacidade/dependencia    >>>>>>>>

5.2.4 AVALIACIÓN

2. Avaliación ordinaria 

Cambios 
neno/a

Cambios 
contorna

Cambios 
familia

Observación
Información

Instrumentación
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5.2.4 AVALIACIÓN

2. Avaliación ordinaria – Observación nenos

1. Axuste por nivel evolutivo
2. Veñen e van contentos, disfrutan nos seus espazos,...
3. Respetan rituais entrada e saída, adaptabilidade e axuste nas transicións 
4. Atención mutua, compartida, turnos e reparacións. Contextualización
5. Búsqueda da reflexividade social, complicidade. Empatía. Sentido humor
6. Tolerancia frustración, capacidade de espera e contención, acepta límites, 

heteroregulación e autoregulación
7. Preocupación polo recoñecemento, autoconcepto, autoestima, seguridade

afectiva
8. Iniciativa persoal diversa, curiosidade. Persistencia nas iniciativas 
9. Participación e autonomía progresiva nas rutinas de vida, toma decisións e 

pode exercer liderazgo entre iguais
10. Disfruta nos xogos propios do nivel evolutivo. Xogo variado 
11. Riqueza expresiva corporal, prosodia, motricidade, grafismo, ocupación 

espazos 
12. Continuidade e memoria das súas narrativas e intereses persoais
13. Presencia dos cambios en todos os contextos e non só co coordinador de 

caso ou coidador principal

5.2.4 AVALIACIÓN

2. Avaliación ordinaria – Observación familias
1. Veñen e van contentos, coidan presentación
2. Respetan citas e horarios
3. Comentarios positivos non-formais, cercanía, búsqueda interlocución
4. Atopan no neno/a semellanzas con familiares. Apropiación. Pertenza
5. O chaman polo nome, diminutivo ou alias. Familiaridade. Proximidade
6. Capaces de facerlle bromas, expectativas cada vez mais axustadas 
7. Facilitan iniciativas e asumen riscos respecto de novos xogos ou actividades
8. Narrativas abertas, preocupacións, ilusións, sentido do humor,... Fluidez e 

espontaneidade nas opinións
9. Comentan sobre o día a dia e as rutinas cotiáns pero tamén sobre 

proxectos e iniciativas de futuro ou elaboran e reconsideran 
acontecementos pasados

10. Contan anécdotas sobre o que acontece e sorprende no neno/a. 
11. Expoñen resultados bos ou malos dos cambios realizados por eles
12. Expoñen novas expectativas
13. Existen síntomas de axuste e resiliencia no grupo familiar e os seus 

subsistemas



25/02/2019

34

5.2.4 AVALIACIÓN

2. Avaliación ordinaria – información contorna

Cambios 
positivos no 
ECOMAPA

Desenvolvemento psicomotor e cognitivo

• Brunet-Lezine

• Batelle

• Escala Bayley (BSID-III) 

• Escala Vineland

• WISC- WIPPSY

• Cumanin

• Uzgiris-Hunt

Valoración nenos acabados de nacer 

• Brazelton, NBAS, NBO

Escalas discapacidade-funcionalidade

• Inventario pediátrico de evalaución de la discapacidad.PEDI. Versión Española 

• Functional Independence Measure of children. WeeFIM

5.2.4 AVALIACIÓN

2. Avaliación ordinaria – instrumentación nenos/as 
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Desenvolvemento da Comunicación e da Linguaxe
• Inventario do desenvolvemento comunicativo de MacArthur
• Proba de linguaxe oral de Navarra revisada (PLON) 
• Escala do desenvolvemento lingüístico de Reynell
• Test de Illinois de aptitudes psicolingüísticas (ITPA) 
• Rexistro fonolóxico inducido de Monfort
• Test de vocabulario en imaxes de Peabody
• Rexistro fonolóxico Laura Bosch

Desenvolvemento Motor 
• Sistema de clasificación de función motora grosa (GMFCS) 
• Medida da función motora gruesa (GMFM) 
• Sistema de clasificación de Habilidade Manual (MACS) 

Desenvolvemento Socio-Afectivo
• Probas Proxectivas: Test da familia, da figura humana, da casa, etc
• ASQ - SE

5.2.4 AVALIACIÓN

2. Avaliación ordinaria – instrumentación nenos/as

5.2.4 AVALIACIÓN

2. Avaliación ordinaria – instrumentación familias 

HOME Escala de observación del entorno y ambiente familiar

PETIT Historia del desarrollo del menor y del ambiente de crianza

ESCALA DEPRESIÓN BECK

EDIMBURGH SCALE Escala de depresión maternal perinatal

ESFA Escala de Satisfacción Familiar

CRI-A Inventario de Respuestas de Afrontamiento

PSI Índice de Estrés parental

FES Estrés familiar

CSI Indicador de Estrategia de Afrontamiento

PARENTAL STRESS SCALE Escala de Estrés Parental

ESCALA DE CONFLICTO FAMILIAR

MPOC – CANCHILD – Medida de procesos de cuidado

FCPS – Escala de práctica centrada na familia

PICCOLO – Escala de relaciones padres - hijos 
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5.2.4 AVALIACIÓN

2. Avaliación ordinaria – instrumentación contornas

ICERS –R :Harms, T., Cryer, D., & Clifford, R. M (2004). Infant/Toddler Environment Rating Scale-

Revised Edition. C. Dueñas (Translator), Escala De Calificación Del Ambiente Para Bebés Y Niños 

Pequeños- Edición Revisada. New York: Teachers College Press.   

• Hasta 2.5

• 1. Espazo e mobiliario, 2. Coidados persoais 3. Linguaxe e razoamento

• 4. Actividades 5. Interacción 6. Estructura do programa 7. Pais e persoal

ECERS – R: Harms, T., Clifford, R. M. & Cryer, D. (2002). Early Childhood Environment Rating Scale-

Revised. C. Dueñas (Translator), Escala De Calificación Del Ambiente De La Infancia Temprana - Edición

Revisada. New York: Teachers College Press.              

• A partir de 2.5

5.2.5 FINALIZACIÓN

Acollida

Valoración

Intervención

Avaliación

Finalización
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5.2.5 FINALIZACIÓN

TAREFAS

CAUSAS

Cando iso se produza, a persoa coordinadora do caso deberá:
a. Entregarlle ao pai, nai, ou persoas titoras ou gardadoras un informe das actuacións

realizadas dende a data de alta ata a data de baixa no servizo.

b. Informar o pai, nai, ou persoas titoras ou gardadoras do dereito a trámite de audiencia
cando a baixa se deba a cumprimento dos obxectivos establecidos.

c. Entregarlle ao pai, nai, ou persoas titoras ou gardadoras un informe de revisión das
actuacións realizadas cando a baixa sexa motivada por alcance dos obxectivos previstos ou
por acadar a idade de 6 anos

A finalización do servizo debe concordar con algunha das causas que se citan no artigo 12 do
Decreto 183/2013:

a. Cumprimento dos obxectivos establecidos, logo de verificación desta circunstancia

b. Facer os 6 anos de idade. A atención estenderase ata a data da finalización do curso
escolar cando o cumprimento da idade de 6 anos sexa anterior ao remate do curso.

c. Por vontade expresa de pai, nai, ou representante legal.

d. Incumprimento das normas establecidas para unha correcta prestación do servizo cando
a normativa reguladora da prestación do servizo prevexa a dita sanción.

e. Calquera outra causa establecida nunha norma con rango de lei ou decreto.

5.2.5 FINALIZACIÓN

Os informes aos que se fai referencia nas aliñas a) e c) serán elaborados pola persoa
coordinadora do caso, e incorporaranse ao expediente da nena ou do neno.

Neste sentido, é importante garantir a existencia dun nexo de continuidade cos servizos que deban
atender a poboación maior de 6 anos, tanto no sistema sanitario, no sistema educativo e no sistema
de servizos sociais, segundo corresponda, polo que as persoas que fosen usuarias da Rede galega
de atención temperá contarán así coa protección do sistema de servizos sociais ─básicos ou
específicos─, co apoio do sistema educativo e co sistema sanitario de xeito coordinado, xa que
cada un deles elaborará o itinerario de intervención correspondente, cos menores de máis de 6
anos, contando cos informe do servizo de atención temperá polo cal fosen atendidos ata esa idade.
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MOITAS GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN


