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www.t-oigo.com 

 
 
 

 
 

93 723 33 13 

creda-jordiperello@xtec.cat 

https://serveiseducatius.xtec.cat/creda-jordiperello/ 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publica

cions/colleccions/guia-families/sordesa-sordceguesa/ 

Per saber-ne més... 

http://intranet.hsjdbcn.org/polymitaImages/public/cons

ells/2015/2015_02_18_consell_perdua_auditiva_HSJD_

On trobar-nos: 

C/Francesc Izard,15 

08208 Sabadell 

Associacions: 

http://www.acapps.org/w http://implantecoclear.org 

http://apansce.wordpress.com 

https://infoame.org/ 

http://volemsignariescoltar.blogspot.com.es/ 

Associació Volem 

Signar i Escoltar 

    Què és el CREDA? 
 

 

El Centre de Recursos Educatius per a Deficients 

Auditius, CREDA Jordi Perelló, és un servei educa-

tiu específic del Departament d’Educació al Vallès 

Occidental.  

S’adreça a infants i joves amb pèrdua auditiva o 

amb trastorns greus de llenguatge  i/o de comuni-

cació. 

Som un equip interdisciplinar de mestres-

logopedes, dues psicopedagogues i una audiopro-

tetista. 

Les nostres funcions són:  

 Valoració audiològica i audioprotètica, comuni-
cativa i psicolingüística.  

 Atenció logopèdica.  

 Atenció a les famílies.  

 Coordinació amb els docents dels centres edu-
catius i amb d’altres professionals. 

 

 



La comunicació i l’adquisició del llen-

guatge requereixen temps i tots junts 

fem camí per aconseguir-ho! 

    Servei d’atenció primerenca 

Som un equip format per tres logopedes, una psico-

pedagoga i una audioprotetista.  

 Oferim atenció a infants de 0 a 3 anys, amb   

diagnòstic de sordesa, derivats pel metge otorri-

nolaringòleg (ORL) i/o per la Unitat de Referència 

de la Hipoacúsia Infantil (URHI). 

 Centrem la intervenció en l’infant i la seva 

família. 

 Acompanyem les famílies mitjançant entrevis-

tes d’acollida i un curs bàsic de formació per a 

pares i mares, on també propiciem l’intercanvi 

d’experiències entre famílies. 

 

Comencem el més aviat  

possible 

 L’atenció  logopèdica es realitza a la seu del 

CREDA en sessions individuals amb la par-

ticipació activa de la família, on: 

   Estimulem les habilitats prèvies al llen-

guatge i a la comunicació.  

 Ajudem a desenvolupar les habilitats  

auditives. 

 Estimulem la producció i la comprensió 

del llenguatge. 

 Valorem i fem seguiment a nivell audiològic,  

audioprotètic, comunicatiu i psicolingüístic. 

 En  ocasions, a  partir dels 2  anys, es  fan   

sessions en petit grup. 

 Fem coordinació i intervenció a l’Escola 

Bressol. 

 Ens coordinem amb els serveis específics 

que atenen l’infant: serveis sanitaris, gabi-

nets audioprotètics, CDIAP i d’altres ser-

veis educatius. 


