Estimada família:
El motiu d’aquesta carta és comunicar-vos que des de l’Equip d’Atenció Primerenca (EAP), Equip
d’Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP) o el Departament d’Orientació (DO) del centre
educatiu del seu fill/a, s’han detectat dificultats relacionades amb la socialització i/o comunicació del
vostre fill/de la vostra filla, que seran necessàries avaluar per part d’un equip especialitzat.
Aquest equip és l’EADISOC = Equip d’Avaluació de les Dificultats de Socialització i/o
Comunicació, format per professionals de Sanitat, Educació i altres serveis concertats amb experiència
en els esmentats problemes.
Requisit necessari previ és la signatura de la Clàusula de Protecció de dades que autoritza a
compartir informació entre diferents serveis involucrats en l’avaluació del vostre fill, sempre de forma
confidencial. Haurà de signar 3 còpies de la clàusula (una per Educació, una per Sanitat i una per
vostè/s).
DES D’AQUEST MOMENT VOSTÈ HAURÀ DE:
1) Demanar cita amb el pediatra o metge de vostre fill/a . A la consulta li heu de fer entrega d’una
còpia signada de la clàusula. Pe la seva part, el metge farà el registre CAPDI així com les exploracions
pertinents per descartar causa orgànica. No s’ha de derivar de nou a EADISOC si la detecció es des
del centre educatiu.
2) Acudir a la cita d’IBSMIA o Neuropediatria de l’Àrea de Salut corresponent (abans sereu citats
telefònicament).
A la primera visita es faran preguntes sobre el desenvolupament del vostre fill/a i es prega:
 Puntualitat
 Presencia d’ambdós progenitors.
 Aportar informes mèdics o d’intervenció previs, si n’hi ha.
Una vegada es conclogui el diagnòstic, es citarà a ambdós progenitors per informar dels
resultats de l’avaluació per part de l’equip. Se us entregarà l’informe diagnòstic de l’EADISOC i es farà
arribar a l’orientador/a del centre en el que està escolaritzat el vostre fill/la vostra filla.
D’aquesta forma us volem anticipar les passes a seguir i que això no sigui motiu de preocupació
ni alarma, sinó de tranquil·litat per la vostra part.
Cordialment
MEMBRES D’EQUIPS D’EADISOC
ILLES BALEARS

