
Unitat de diagnòstic 
i tractament  
de trastorns del 
desenvolupament  
de 0 a 4 anys

C/ Anglí, 31, 2ª planta 
08017 Barcelona
Tel.: 93 205 57 57
www.pediatriadexeus.com

Horari:
L-V 9-21h. 

Accessos:
FGC Sarrià, sortida “Hort de la Vila”
Autobusos línies 64, 22 y 75
Ronda de Dalt, sortida 7
Pàrquing públic al mateix edifici
Pàrquing municipal a 100 metres (Psg. Bonanova amb Via Augusta)

Urgències pediàtriques
C/ Sabino de Arana, 9-15
(servei d’urgències pediàtriques permanent)

Webs per consulta:
http://www.usphospitales.com
www.dexeus.es
www.pediatriadexeus.com
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El desenvolupament dels nens està determinat per l’adquisició d’una sèrie d’habilitats 
a una edat cronològica concreta. En algunes ocasions ens podem trobar que hi hagi un 
retard o dificultats en l’adquisició d’aquestes habilitats. En aquests casos és molt impor-
tant un diagnòstic acurat i precoç per tal de poder orientar un tractament individualitzat i 
adequat; d’aquesta manera podem intentar prevenir futures dificultats i millorar l’evolució 
del nen. 

La U 0-4 està integrada per un equip interdisciplinar que ofereix diagnòstic i tractament 
en els trastorns del desenvolupament, així com assessorament a pares i escoles. 
També proporciona programes de seguiment per a nens de risc (prematuritat, malalties 
cròniques, malalties neurològiques...)

Els trastorns del desenvolupament més freqüents poden afectar diverses àrees:

Cognitiva:  Dificultats d’aprenentatge (inici lecto-escriptura, aritmètica, grafisme...)
 Dèficits neuropsicològics (atenció, memòria, organització espai-temporal,  
 alteracions perceptives...)
 Dificultats intel·lectuals (discapacitat intel·lectual lleu)

Motricitat:  Retard motriu (bebès que triguen en sostenir el cap, seure o caminar...)
                   Malaptesa motriu (motricitat fina i gruixuda)
                   Hipotonia, laxitud

Llenguatge: Retard simple del llenguatge
 Dificultats en el llenguatge expressiu/comprensiu
 Dislàlies (dificultats fonètiques)
 Quequeig
 Trastorn específic del llenguatge
 Trastorns articulatoris i de la deglució (Teràpia Miofuncional)

Afectivitat/Relació: 
 Orientació en la criança (son, alimentació, control d’esfínters)
 Dificultats de comportament (irritabilitat, impulsivitat)
 Dificultats en la socialització (timidesa, bloqueig, dificultats de relació)
 Dificultats emocionals (gelosia, pors, manca d’autonomia,  
 dependència, immaduresa)

Així doncs, la Unitat 0-4 ofereix diagnòstic i tractament treballant en col·laboració 
directa amb les pròpies famílies i amb els professionals que participen en el desen-
volupament del nen (pediatres, escola, guarderies...).

Unitat de diagnòstic i tractament  
de trastorns del desenvolupament  
de 0 a 4 anys

Equip professional

Neuropediatria: Dra. Montserrat Garcia
Psiquiatria: Dra. Nuria Gómez
Psicologia: Anna Claret 
 Ana Miralles
 Alejandra Raventós
 Sònia Ricart
 Nuria Torrent
Logopèdia: Maria Serrano

Per contactar amb la Unitat demanar per la psicòloga Ana Miralles


