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Què és el servei de Cangur especialitzat? 

Servei de canguratge, on els cangurs formen 

part d’un equip professional interdisciplinari que 

han realitzat una formació específica que els hi 

permet actuar davant de les necessitats 

concretes i particulars de persones amb 

trastorns del desenvolupament i/o diversitat 

funcional 

Què pretén?  Proporcionar a les famílies un 

espai de respir i descans i/o conciliació de la 

vida personal, laboral i familiar a la vegada que 

el cangur atén adequadament les  necessitats 

específiques a nivell emocional, socioeducatiu i 

també sanitari quan sigui necessari. 

 

A qui va dirigit?   

A famílies amb fills i filles o persones adultes a 

càrrec, amb trastorns en el desenvolupament i/o 

diversitat funcional 

 

Quin és el preu?  Consulta el preu del servei 

Un sistema de beques per aquelles famílies que 

no disposeu dels suficients recursos econòmics  

 

 

          
                            
Els nostres cangurs especialitzats, 

compten amb el suport d'un equip de 

professionals especialistes en 

neuropediatria, psiquiatria, psicologia 

clínica, logopèdia, fisioteràpia i teràpia 

ocupacional. 

 

 

Informa-te’n: 

Telf. 93 408 59 77  

anaburgues@isom.cat 

 

 

 

 

 

    C/ Carrer Carrencà, 8  Garcilaso 153, bxs. 2a 

    08017 Barcelona  08027 Barcelona 

    93 180 48 39   93 408 59 77 

 

 

Amb la col·laboració de: 

          

 

 

 
 

Tens un infant amb 

trastorns del 

desenvolupament i/o 

diversitat funcional i no 

tens qui se’n faci càrrec? 
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Servei de canguratge 

especialitzat 

 

     
 

El projecte Cangur Especialitzat de la 

Fundació SUMMAE i ISOM sccl. posa en 

contacte a les famílies que ho desitgin amb 

cangurs que disposen de les habilitats i la 

formació necessària per tal de poder atendre 

les necessitats específiques dels seus fills i 

filles 

 

     

 

Preguntes freqüents 

El meu fill o filla mai no ha estat amb ningú que no 

sigui amb la família o a l’escola. Crec que no 

s’adaptaria a estar amb una persona desconeguda. 

Com ho podem fer?  

Es tracta d’un canguratge que es pot adaptar a les 

vostres necessitats. Si es considera convenient, les 

primeres hores o primers dies, el cangur pot estar 

acompanyat per la persona de referència de la 

família.  

El meu fill o filla té una pluridiscapacitat, i requereix 

d’uns coneixements molt específics per poder 

atendre’l. Les i els cangurs estan suficient preparats?  

Sí. Han rebut formació especialitzada. A més, no es 

troben sols. compten amb el suport d'un equip de 

professionals especialistes, que supervisarà cada 

servei de canguratge. D’aquesta manera s’assegura 

que l’acompanyament serà personalitzat, atenent a 

les qüestions particulars del teu fill/a.  

Tinc molts pocs diners. No em puc permetre el servei 

de Canguratge. Com funciona el sistema de beques? 

S’han establert uns criteris econòmics. Les famílies 

que ho sol·licitin només han d’acreditar que no 

superen els barems econòmics establerts i podran 

gaudir de la borsa d’hores becades.  

El meu fill o filla ja és adulta. Hi ha límit d’edat pel 

canguratge? 

No. Posa’t en contacte amb nosaltres i parlarem de 

les teves necessitats. 

 

 

 

Com ho fem 

El/la cangur especialitzat/da és 

aquella persona amb una formació 

especifica que pot fer-se càrrec d'un 

infant o jove amb trastorns del 

desenvolupament i/o diversitat 

funcional. Durant aquest període de 

temps es realitza l’atenció 

específica a les seves necessitats 

quotidianes, com pot ser 

l'alimentació, el descans, el joc i 

l'esbarjo, entre d’altres.  

El servei de cangur especialitzat 

permet que les famílies puguin 

gaudir d’un espai de respir i per tant, 

millorar la seva qualitat de vida.  

Es realitzarà una entrevista amb les 

famílies que sol·licitin el servei. En 

aquesta s’explicarà el servei i es 

determinaran les especificitats de  

cada família.  


