PROTOCOL DE DERIVACIÓ
AL CIRCUIT TDAH 2020/2021

PASSES A SEGUIR

1

2

PERSONES
RESPONSABLES
Emplenar el qüestionari ADHD rating scale Tutor/a
(l’orientador/a el donarà a les persones que ho
Mare
han d’emplenar).
Pare

PROVES / DOCUMENTS
(disponibles web SAD)
ADHD Escola

Emplenar el qüestionari
SDQ de l’edat Tutor/a
corresponent (l’orientador/a el donarà a les
Família
persones que ho han d’emplenar).

SDQ Mestres (4-16 anys)

Alumne (>11 anys)
3

4

5

6

7

Elaborar l’informe escolar enfocat als indicadors Tutor/a
de TDAH.
Avaluació psicopedagògica (cognitiva i de Orientador/a
l’aprenentatge)

Si les proves anteriors confirmen la sospita de Orientador/a
TDAH, derivar el nin/a al seu metge referent
d’atenció primària (pediatre o metge de família)
per valoració clínica (es donaran a la família els
documents impresos per tal que vagin al pediatra
o metge de família).

Enviar aquesta informació amb contrasenya Orientador/a
d’obertura al “pool” de TDAH per iniciar el
registre del cas, posant a l’assumpte del mail
inicials de l’alumne + centre de salut:
Mallorca: circuittdah@ssib.es
Menorca: asmn.circuittdah@ssib.es
Eivissa i Formentera: asef.circuittdah@ssib.es
Una vegada finalitzada l’avaluació per part dels
professionals sanitaris l’informe de devolució es
remetrà a l’orientador/a del centre a través de la
família.

Professionals de:
 Atenció Primària
 Atenció
Especialitzada

ADHD Mare
ADHD Pare

SDQ Família (3-4 anys)
SDQ Família (4-16 anys)
SDQ Alumne/a

EXCEL RESULTATS TDAH

INICI DEL PROTOCOL DES D’EDUCACIÓ:

Informe escolar circuit TDAH
WISC / WPPSI
Altres
(CUMANES,
PROESC,
PROLEC, TALEC, TALE, DST-J, TEDI
MATH...)
 Sol·licitud derivació circuit del
TDAH (amb resultats avaluació
psicopedagògica)
 Full RESULTATS de L’EXCEL
RESULTATS TDAH (només primer
full excel)
 Informe escolar circuit TDAH
 Clàusula de confidencialitat
(donar original a la família i
guardar còpia a l’expedient de
l’alumne/a).
 Sol·licitud derivació circuit del
TDAH (amb resultats avaluació
psicopedagògica)
 EXCEL RESULTATS TDAH (excel
complet)
 Informe escolar circuit TDAH

Informe de devolució

COM ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ
1. Conservar el format Word dels documents que us descarregueu al vostre escriptori. En cas que tingueu format
odt, el podeu passar a Word amb “guardar como”.
2. Renombrar els documents de la següent manera: nom del document- inicials de l’alumne . Exemples: ICHderivacio TDAH, ICH-informe escolar TDAH, ICH full resultats TDAH.
3. Desar els documents protegint amb contrasenya d’obertura (passes: “Guardar como, Herramientas, Opciones
generales, Contraseña de apertura”).
4. Posar a l’assumpte del mail: inicials de l’alumne + centre de salut

PROTOCOL DE DERIVACIÓ
AL CIRCUIT TDAH 2020/2021

INICI DEL PROTOCOL DES DE SANITAT:

1

2

3

PERSONES
RESPONSABLES
Si es sospita TDAH des de sanitat, emetre la Pediatre o metge
sol·licitud per la valoració per part d’educació, de família
contactant amb l´equip d’orientació educativa.
Psiquiatra
Neuropediatra
Emplenar el qüestionari ADHD rating scale Tutor/a
(l’orientador/a el donarà a les persones que ho
Mare
han d’emplenar).
Pare
Emplenar el qüestionari
SDQ de l’edat Tutor/a
corresponent (l’orientador/a el donarà a les
Família
persones que ho han d’emplenar).
Alumne (>11 anys)

4

5

Elaborar l’informe escolar enfocat als indicadors Tutor/a
de TDAH.
Avaluació
psicopedagògica
(cognitiva
i Orientador/a
d’aprenentatge)

Enviar els resultats al metge referent d’atenció Orientador/a
primària (pediatre o metge de família). Es
donaran a la família els documents impresos.

6

Enviar aquesta informació amb contrasenya Orientador/a
d’obertura al “pool” de TDAH, posant a
l’assumpte del mail inicials de l’alumne + centre
de salut:
7
Mallorca: circuittdah@ssib.es
Menorca: asmn.circuittdah@ssib.es
Eivissa i Formentera: asef.circuittdah@ssib.es

8

Una vegada finalitzada l’avaluació per part dels
professionals sanitaris l’informe de devolució es
remetrà a l’orientador/a del centre a través de la
família.

Professionals de:
 Atenció Primària
 Atenció
Especialitzada

PROVES / DOCUMENTS
Full de derivació del registre
CAPDI / Carta dirigida a
l’orientador/a del centre
ADHD Escola
ADHD Mare
ADHD Pare
SDQ Mestres (4-16 anys)
SDQ Família (3-4 anys)
SDQ Família (4-16 anys)
SDQ Alumne/a

EXCEL RESULTATS TDAH

PASSES A SEGUIR

Informe escolar circuit TDAH
WISC / WPPSI
Altres
(CUMANES,
PROESC,
PROLEC, TALEC, TALE, DST-J, TEDI
MATH...)
 Sol·licitud derivació circuit del
TDAH (amb resultats avaluació
psicopedagògica)
 Full RESULTATS de L’EXCEL
RESULTATS TDAH (només primer
full excel)
 Informe escolar circuit TDAH
 Clàusula de confidencialitat
(donar original a la família i
guardar còpia a l’expedient de
l’alumne/a).
 Sol·licitud derivació circuit del
TDAH (amb resultats avaluació
psicopedagògica)
 EXCEL RESULTATS TDAH (excel
complet)
 Informe escolar circuit TDAH

Informe de devolució

Nota important: El temps per processar un cas en el circuit de derivació s’estima d’entre 15 dies i 2 mesos per completar i
rebre tota la informació al “pool” TDAH.

