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Què és l’ESPAI VIU?

Què és el model Sala Puigverd?

És un centre que atén nens i nenes, joves i
adolescents entre cinc i divuit anys amb necessitats d’intervenció en les àrees motriu,
cognitiva, educativa, comunicativa i/ o emocional.
Pretén donar continuïtat a l’atenció que ofereix el CDIAP Tris Tras.
Inclou l’atenció basada en el model Sala Puigverd de neurorehabilitació pediàtrica integral.
Col·labora amb l’Associació Síndrome d’Asperger d’Osona.

És un programa de neurorehabilitació pediàtrica integral que té com a objectiu facilitar
una inclusió social efectiva dins l’entorn natural que promogui el benestar de la persona
atesa i el de la seva família, tenint en compte
les necessitats i els reptes particulars.
Es parteix d’una anàlisi global de la situació
de cada persona, constituïda per diversos
factors. En aquesta anàlisi, es tenen en
compte no solament les manifestacions degudes a la lesió neurològica, sinó també totes les interpretacions personals, familiars i
socials que se li suposen i les emocions que
desencadenen aquestes, les quals són determinants per al compliment i el resultat del
tractament.

Professionals
Actualment, l’equip de professionals està
format per fisioterapeutes, fisioterapeutes
especialitzats en neurorehabilitació pediàtrica, psicòlegs, psicòelgs especialitzats en TEA,
logopedes, i neuropsicòleg, permetent així
oferir una atenció més integral.

Serveis que ofereix
- Sessions individuals i/o grupals al centre de
fisioteràpia, psicologia, i logopèdia.
- Sessions individuals de teràpia acuàtica.
- Assessorament i intervenció dins l’àmbit
familiar.
- Coordinacions amb serveis mèdics i psicopedagògics.

Què és l’atenció integral?
Es tracta d’una atenció multidisciplinària i
interdisciplinària que va més enllà de la suma de diferents especialitats. Té en compte
les necessitats de cada persona des d’una
mirada global per poder intervenir en tots
els àmbits.
L’atenció integral no només dóna suport a la
persona usuària, sinó també a la família i a
l’entorn, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar personal.

S’adreça a infants i adolescents amb necessitats especials en l’àmbit físic i neurològic que
requereixen estratègies d’intervenció específiques i integrals.
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