
ÀMBIT GEOGRÀFIC

  L’ àmbit d’actuació del CREDA
  Catalunya Central són les
  comarques de l’Anoia, Bages,
  Berguedà, Osona i Solsonès.

  La seu central és a Manresa.

ON SOM ?

CREDA CATALUNYA CENTRAL
Carretera Vic 175
08243 Manresa

Telèfon 93 872 64 74
Fax 93 874 59 57

Email: creda-catcentral@xtec.cat
Web: http://www.xtec.cat/creda-catcentral

Zona ANOIA
 Ctra. Manresa, 65 2n, 08700  Igualada

Tel. 93 804 04 53
Zona BAGES

Ctra. de Vic 175, 08243  Manresa
Tel. 93 872 64 74
Zona BERGUEDÀ

Plaça Països Catalans 4, 1r 6a  08600 Berga
Tel. 93 821 41 90
Zona OSONA

C/ de la Soledat 13, 1r  08500 Vic
Tel. 93 889 59 70
Zona SOLSONÈS

Av. Francesc Ribalta 25280  Solsona
Tel. 973 48 21 24



 Què és un CREDA?

Els Centres de Recursos Educatius
per a  Deficients Auditius (CREDA)
formen part dels Serveis Educatius
del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.

La seva finalitat és oferir respostes
a les necessitats educatives dels
infants i joves amb pèrdua auditiva
o amb trastorns de llenguatge i la
comunicació i a les seves famílies,
i donar suport als centres educatius
en relació al desenvolupament de la
comunicació i el llenguatge de
l’alumnat.

Intervenen en el context escolar.

PROFESSIONALS
del servei

  El CREDA és un equip multiprofessional
  format per:

· psicopedagog
· audioprotesista
· i logopedes

  que ofereix atenció a:

· l’alumnat amb dificultats de
comunicació i llenguatge,

· les famílies,

· els centres educatius,

· i altres professionals implicats
           en la seva educació.

SERVEIS que ofereix

• Valoració de les necessitats dels
alumnes amb pèrdua auditiva o

   amb trastorn de llenguatge i la
   comunicació en col�laboració amb
   els EAPs.

• Valoració i seguiment audiològic i
   audioprotètic dels infants i joves
   amb pèrdua auditiva.

• Atenció logopèdica a l'alumnat.

• Valoració i seguiment de l'evolució
psicopedagògica i lingüística dels
alumnes.

• Acollida i orientació a les famílies.

• Assessorament als centres educatius
sobre ajuts tècnics, recursos i
estratègies metodològiques que
facilitin l'atenció dels alumnes.

• Elaboració de materials didàctics
adaptats a les necessitats educatives
de l'alumnat.

• Catalogació de recursos educatius
adreçats al treball logopèdic.


