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MANIFESTO DÍA DA ATENCIÓN TEMPERÁ 
 

O 15 de abril de 2019, celebramos por primeira vez o día da Atención Temperá en toda 

España. 

 

No ano 2000 foi publicado o Libro Branco da Atención Temperá elaborado por un amplo 

grupo de profesionais de todo o territorio español, tras varios anos de traballo. Este 

documento constituíu o principal referente, para todos os profesionais da Atención 

Temperá, onde se define esta como o conxunto de intervencións, dirixidas á poboación 

infantil de 0 a 6 anos, á familia e á contorna, que teñen por obxectivo dar resposta o máis 

pronto posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos con 

trastornos no seu desenvolvemento ou que teñen o risco de padecelos. Estas  

intervencións, que deben considerar a globalidade do neno, han de ser planificadas por un 

equipo de profesionais de orientación interdisciplinar ou transdisciplinar. 

 

Nos últimos 20 anos producíronse importantes avances no campo da Atención Temperá, 

recoñecida e impulsada nos últimos anos nas diferentes CCAA do Estado como unha 

prestación imprescindible para todos os nenos/as e as familias que a precisen. Produciuse 

un extenso e continuado despregue de normas, procedementos e redes de servizos en 

todo o Estado. Estas iniciativas realizáronse apelando a bases e principios semellantes, 

pero na adaptación ás distintas realidades xerouse unha diversidade excesiva nos ámbitos, 

coberturas, criterios, estruturas, procedementos, obxectivos, prioridades e dotación 

orzamentaria cos que se deseñou cada unha das redes autonómicas. A día de hoxe, non 

sempre resulta fácil recoñecer uns acenos de identidade básicas e comúns nas distintas 

CCAA, e as redes de servizos presentan unha normativa, financiamento e organización 

desigual 

 

A Federación Española de Asociacións de Profesionais da Atención Temperá considera que 

chegou o momento de avanzar cara a un modelo común de Atención Temperá en toda 

España, precisando un marco regulador que garanta os contidos da prestación, os 



Federación Española 
de Asociaciones de Profesionales 
de Atención Temprana 

 

principios de actuación, o modelo de provisión, as condicións de acreditación e indicadores  

de avaliación, así como o financiamento regular e suficiente dos servizos. 

 
En Galicia, a REDE GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ tan só chega aos nenos e nenas de 92  

dos  315  municipios  da  Comunidade,  en  moitos  casos  de  forma  insuficiente.  É 

necesario incrementar a inversión actual, que hoxe non chega aos 2 millóns de euros, ata 

os 10 millóns de euros, para dar cobertura axeitada a todos os nenos/as e familias que a 

necesitan. 

É urxente concretar en Galicia un PACTO POLA INFANCIA para garantir, entre outras 

medidas, que todas as nenos e os neno que o precisen teñan a oportunidade de 

desenvolver todas as súas potencialidades grazas a contar cos servizos de Atención 

Temperá.   

 
 

A Atención Temperá debe ser obxecto de recoñecemento como dereito subxectivo a 

través dunha lei ou norma estatal para incluír a todos os nenos e nenas de 0 a 6 anos 

que presentan problemas e preocupacións evolutivas nalgún momento do seu 

desenvolvemento, o que representa un 10% da poboación infantil desa franxa de idade. 

Supoñería atender nos Centros de Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá 

(CDIATs) a 255.227 nenos en España (2.552.268 nenos).  E debería ser o obxectivo a 

cubrir pola rede que proporcione a prestación en todo o país. 

 

Defendemos, ademais, que a Atención Temperá sexa: 

- Pública, como dereito subxectivo de quen a precise.  

- Universal, de carácter preventivo e asistencial 

- Accesible, gratuíta, descentralizada e situada na proximidade do lugar de vida 

dos nenos e familias 

- Comunitaria, sectorizada, cunha base territorial definida e estable en canto á 

rede, os servizos, equipos e profesionais 

- Interrelacionada, incluíndo os ámbitos de sanidade, educación e servizos sociais 

- Especializada, interdisciplinar ou transdisciplinaria, e participativa 

- Autónoma, mediante dispositivos que realicen todo o circuíto de atención 
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completo: prevención, detección, valoración e diagnóstico, intervención e 

avaliación, alta ou derivación 

- Garantida, incluída nas carteiras de servizos 

 

 

Defendemos un sistema no que o financiamento sexa pública na súa totalidade 

e prestada a través de Centros de Atención Temperá propios ou concertados, e 

a concertación debe aterse a parámetros de calidade e non de aforro 

económico pois a calidade dos servizos é o que produce o seu efectividade no 

nivel persoal e no maior retorno económico á sociedade. 

 

Para rematar, apoiamos que as familias e os nenos e nenas deben ser parte 

activa dos procesos que se realicen, e defendemos que estes precisan de 

profesionais especializados en Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá a 

partir das súas respectivas disciplinas. 


