Per a més informació, podeu adreçar-vos:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
De dilluns a divendres de 8 h a 20 h i dissabtes, de 9 h a 14 h
Tel. 93 571 95 05

Organització:

Suport:

Benvingut a casa
Àrea de Benestar Social

Serveis per a la primera infància

Benvingut a casa
Xarxa Local per a la Infància i l’Adolescència

Benvingut a casa és un servei que vol donar
la benvinguda al nadó i a la seva família.

Serveis per a la primera infància
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
Servei que atén a infants amb dificultats en el seu desenvolupament de 0 a 6 anys.

Escoles bressol
Centres educatius de 0 a 3 anys, amb una funció socialitzadora i on l’infant
adquireix hàbits i primers aprenentatges.

La Casa dels Petits
Informa dels serveis de petita infància que tenim a Mollet,
orienta i dóna suport a les famílies en la cura del nadó.

Servei de suport, orientació, socialització, i eina educativa per a infants
de 0 a 3 anys i la seva família.

Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva (PASSIR)
Servei de salut, d’atenció a la dona, de planificació familiar i seguiment de l’embaràs.

Centre de Salut Mental, Infantil i Juvenil (CSMIJ)
Servei de salut que té com a objectiu l’atenció als problemes de salut mental
de la població de 0 a 18 anys

La tarda dels petits (CAP Plana Lledó)
Espai educatiu i d’orientació per a famílies

Activitats per a la primera infància
Xerrades per a pares i mares sobre temes educatius i de salut
A les escoles bressol, centres d’educació infantil i primària, a la Casa dels Petits
i al Centre d’Atenció Primària (CAP)

Tallers educatius: La Casa dels Petits, La tarda dels petits (CAP)
Classes prenatals i postpart
Als centres d’atenció primària (CAP) i al Complex Esportiu Municipal de Ca n’Arimon

Informació i assessorament sobre la lactància materna
A la Fundació Privada l’Hospital de Mollet i al Centre d’Atenció Primària (CAP)

