
SERVIZO DE
ATENCIÓN TEMPERÁ
AGRUPACIÓN DE BECERREÁ, BARALLA,

AS NOGAIS E NAVIA DE SUARNA 

O NOSO OBXECTIVO
Darlles resposta, o antes posible,
ás necesidades transitorias ou
permanentes que presentan os

nenos e nenas con trastornos no
desenvolvemento ou en risco de

padecelos, facilitando, deste xeito,
a súa autonomía e inclusión social.

P. O. FSE 2014-2020 “O FSE Inviste no teu futuro”
 

QUE É A ATENCIÓN
TEMPERÁ E A QUEN

VAI DIRIXIDA?
Enténdese a atención

temperá como un
conxunto de

intervencións dirixidas a
poboación infantil de 0
a 6 anos, a súa familia e

ao seu contorno.  

Concello de Navia de
Suarna



PSICÓLOGA 

LOGOPEDA

MESTRE PSICOMOTRICISTA

O NOSO EQUIPO
 

      mARTA CASTRO LEIRA 
      Nº COL.: g-4457

      bEATRIZ NOVO ENRÍQUEZ
       Nº COL.: 15/0256

      ADRIÁN ARIAS FOLGAR

 

CAL É A NOSA
METODOLOXÍA?

Atención personalizada, axustada e
flexible.

Traballo en equipo, colaboración e
participación activa de pais e nais. 

Atención especializada e 
 multidisciplinar

Respeto polas características
particulares de cada neno/nena e de
cada familia. 

RÚA VALGAMARIN

27640 BECERREÁ, LUGO
Teléfono   625 382 674 

  Email    centrocreados@gmail.com

 
 

QUE SERVIZOS OFRECEMOS?
SERVIZO PREVENTIVO

SERVIZO DE VALORACIÓN, DETECCIÓN
PRECOZ E INTERVENCIÓN

SERVIZO DE ATENCIÓN SOCIOFAMILIAR 

 Elaborar e implementar programas de carácter
preventivo, dirixidos a todos os nenos e nenas,

co obxectivo de estimulalos de forma precoz nas
distintas áreas de desenvolvemento

 Detectar, valorar e intervir de maneira precoz,
interdisciplinaria e transdisciplinaria, nos
trastornos do neurodesenvolvemento e/ou
naquelas situacións de vulnerabilidade que

impliquen risco de padecelos.
  Deseñar un Plan Personalizado de Intervencion
(PPI), que recolla os obxectivos establecidos, as

liñas de actuación, os profesionais
involucrados, a periodicidade das sesións e a

coordinación coa familia e contorna.

INformar, asesorar, atender e dar resposta ás
necesidades de orientación, formación e apoio

terapéutico aque poidan ter as familias, creando
diferentes espazos e momentos tanto, a nivel

individual (apoio psicolóxico) como grupal (grupos
de apoio a nais e pais, taleres, charlas formativas...)

RÚA evaristo correa
calderón, 58

27680 baralla, lugo


