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Introducció

La família és la institució on naixem i creixem, i potser la que exerceix una influ-
ència més gran en la persona al llarg de la seva vida. Com a grup social, la família
ha estat objecte d’atenció per part de diferents disciplines com, per exemple, la
història, la sociologia, la psicologia i el dret, entre d’altres, disciplines que han
anat fent aportacions al seu estudi com podreu veure en el desenvolupament de la
unitat “Els programes i les activitats d’intervenció amb famílies”.

Els aspectes que, com a professionals de l’educació infantil, heu de conèixer i
assimilar són diversos, tenint en compte no només els grans canvis que s’estan
esdevenint en la família com a institució, a causa de factors de caire social,
econòmic o demogràfic, sinó pel fet que, de ben segur, un bon nombre de les
famílies que us trobareu al llarg de la vostra tasca professional no respondran a
l’esquema tradicional de pare, mare i fills, sinó a les noves realitats familiars com
són les famílies monoparentals, les famílies d’emigrants o les famílies d’acollida,
entre d’altres.

Una de les conseqüències dels canvis que afecten la família és que la tasca
educadora en les primeres edats dels infants es delega cada vegada més a les insti-
tucions educatives, la qual cosa fa imprescindible la coordinació i la col·laboració
entre la família i el centre educatiu, perquè el procés educatiu sigui òptim per al
desenvolupament de l’infant. Com a professionals de l’educació infantil us heu de
dotar d’eines que us permetin fer que la relació amb els progenitors sigui òptima.

Aquesta unitat es compon de dos apartats. En l’apartat “Planificació de programes
i activitats d’intervenció amb famílies” trobareu un estudi de la família fet des de
diversos punts de vista, amb una breu descripció de la seva evolució històrica, la
regulació jurídica de la institució familiar, les funcions que compleix la institució
familiar en relació amb els seus membres, les diferents actituds educatives dels
progenitors i les diverses estructures familiars que es presenten en la nostra
societat. També s’esmenta la casuística de les famílies multiproblemàtiques.

L’apartat “Recursos d’intervenció” es dedica a les diferents maneres de participa-
ció i col·laboració de les mares i pares amb el centre educatiu, des de les més
institucionals com ara el consell de participació, fins a les més puntuals, com
l’organització de les festes o les sortides, i que suposen sovint un suport a l’activitat
educativa.

Per treballar els continguts del “Els programes i les activitats d’intervenció amb
famílies”, és convenient tenir coneixements d’història i també fer una reflexió
sobre la pròpia família, la seva història, relacions. . . , cosa que es pot fer a través
de les activitats d’aprenentatge.

Pel que fa a “La implementació d’activitats i estratègies de col·laboració amb les
famílies”, i sobretot pel que fa a l’elaboració d’informes i qüestionaris, heu de tenir
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coneixements previs de psicologia evolutiva, així com del currículum d’educació
infantil.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Planifica programes i activitats d’intervenció amb famílies justificant el
paper de la mateixa en l’educació i el desenvolupament integral de l’infant.

• Identifica i descriure la influència de les pautes de criança en la família
en el desenvolupament integral del nen i de la nena.

• Descriu programes d’ajut i d’intervenció amb famílies a partir dels
àmbits educatius i social.

• Proposa estratègies, activitats i recursos que afavoreixin la participació
de la família i, si escau, millorar-ne la competència educativa.

• Identifica els criteris educatius, aspectes formals i actituds que cal tenir
en compte en relació a la col·laboració amb les famílies.

• Valora la importància de la col·laboració família-institució en els
primers anys.

• Descriu les problemàtiques i els indicadors associats a les famílies en
situació de risc social.

• Reconeix les característiques pròpies de les famílies multiproblemàti-
ques i la seva configuració.

• Identifica els indicadors i els requisits que assenyalen l’existència de
maltractament.

• Concreta els protocols d’actuació després de la detecció de situació de
risc o maltractament en la família.

• Valora el paper de la persona educadora en la detecció i comunicació
de les situacions de risc i/o maltractament infantil.

• Valora la necessitat de mantenir una actitud respectuosa cap a les
diverses situacions familiars.

2. Implementa activitats i estratègies que afavoreixen la col•laboració de la
família en el procés socio-educatiu dels infants relacionant-los amb les
característiques i necessitats de les mateixes i els objectius de la intervenció.

• Identifica els canals de participació de les famílies en la institució.

• Identifica les necessitats educatives i/o de participació de la família.
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1. Planificació de programes i activitats d’intervenció amb famílies

L’ésser humà és un ésser social. Això implica que durant el seu cicle vital, i
sobretot en les edats més petites, ha de rebre la influència individual i col·lectiva
de la societat.

Si un grup de persones vol sobreviure i perpetuar-se, s’ha d’encarregar de la
reproducció dels seus membres, no solament des del punt de vista biològic,
generant nous individus, sinó també amb la transmissió a aquests de tota una
sèrie d’informacions personals i col·lectives que permeten la inserció de l’individu
en el grup. Com ha resolt l’espècie humana el problema de garantir la seva
supervivència biològica i cultural? Doncs creant institucions socials i, d’entre
aquestes, potser la més característica és la família.

La funció de la família és la reproducció biològica a través de la procreació, i la
producció dels mitjans materials i culturals necessaris per a la supervivència i
socialització dels seus membres.

La família és un agent de socialització i té un paper fonamental en el
desenvolupament de la persona, no només perquè garanteix la supervivència
física, sinó també perquè a través d’ella es duen a terme els aprenentatges
bàsics necessaris per integrar-se en la societat.

Les primeres manifestacions de la conducta social es donen en el si de la família,
i els progenitors són els primers interpretadors i representants de la societat i la
cultura en què s’inserirà l’infant.

1.1 La família

Retrat de la família dels ducs
d’Osuna, obra de Francisco de Goya
(1788)

La família es pot definir d’una manera laxa com un conjunt de persones que estan
unides per vincles de parentiu. Però si aprofundim en el tema i intentem fer-ne
una definició que inclogui la complexitat del concepte, la tasca es torna difícil. De
tots els grups socials, la família és probablement el més controvertit i des de les
diferents disciplines científiques s’ha debatut àmpliament el tema i s’han aportat
diverses interpretacions.

La família és una construcció social i està subjecta a canvis, per aquesta raó no hi
ha una definició universal del concepte de família. Les connotacions són diferents
en funció del context sociohistòric i cultural, o bé segons la disciplina de la que es
tracti (psicologia, sociologia, dret, antropologia...). Però sí que hi ha un consens
sobre quins són els elements que la defineixen:



Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social 10
Els programes i les activitats d'intervenció amb

famílies

• Una organització familiar:

– Unes relacions horitzontals (entre els cònjuges) i les relacions verticals
(pares i fills).

– Uns rols de gènere.

– Una divisió de treball.

– Una assignació de responsabilitats i presa de decisions dels diferents
membres (tant en el rol sexual com en el generacional).

– Una identitat.

• La família en relació amb el medi:

– Llar i comunitat.

– Família i treball.

• Els canvis i l’evolució a occident:

– Segons l’ordre social (família tradicional, família nuclear, família
extensa...).

– A partir de les noves transformacions sorgeixen nous tipus de relacions
familiars.

Es tracta d’un fenomen gairebé universal, però el model de família no és únic i a
més està en contínua transformació.

Segons l’Organització Mundial de la Salut s’entén per família els membres d’una
llar emparentats entre si, fins a un determinat grau, per sang, adopció i matrimoni.
El grau de parentiu utilitzat per determinar els límits de la família dependrà dels
usos als quals siguin destinades les dades i, per tant, no es pot definir amb precisió
a escala mundial.

Com passa amb d’altres grans conceptes com educació o intel·ligència, la
definició de família és relativa i depèn del context sociohistòric i cultural.

És una definició orientada a estudis de tipus demogràfics o epidemiològics. Però
també es pot dir que una família la poden formar dues persones sense cap tipus de
vincles de parentiu. Fins i tot hi ha autors que inclouen en la tipologia de família
una persona que viu sola, un cas en el qual la persona esdevé la seva pròpia família.

1.1.1 Característiques i evolució de la família

No hi ha un acord unitari sobre el concepte de família, però sí que es poden
determinar una sèrie característiques de la família consensuades pels estudiosos
del tema i que són les següents:
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• La finalitat de la família és la supervivència i el desenvolupament dels seus
membres.

• La família fa propis tots els nounats i els parents dels esposos. Tots
pertanyen a la família, de manera que, fins i tot quan la família es dissol
i se’n forma una de nova, els vincles amb la primera es mantenen, encara
que amb modificacions.

• La família té un desenvolupament biològic (neix, creix, es desenvolupa i
mor) al qual van unides les funcions corresponents (per exemple, el dret al
cognom, a l’herència, etc.)

• Les relacions familiars es caracteritzen per vincles de protecció, afecte i
solidaritat.

• Els vincles familiars es transmeten de generació en generació (avis, besnéts,
oncles, cosins, etc.), i així es crea la història familiar.

La perspectiva ecològica sosté que la família és un sistema. Això significa, per
una banda, que constitueix un tot, és a dir, una entitat que va més enllà de la suma
de les seves parts (membres) i, per una altra, que el que li succeeix a un membre
(per exemple a un fill) no es pot estudiar aïlladament, sinó que hem d’analitzar el
sistema de relacions familiars, ja que tots els components reben la influència del
que li està passant a un d’ells.

Figura 1.1. Una família tradicional a començaments del segle XX

A l’època medieval es va conformar la família patriarcal, en la qual l’autoritat
correspon a l’home de més edat i estava constituïda per nombroses persones (pares,
fills, oncles, nebots). Aquest model familiar, és l’anomenat família tradicional.

La família tradicional va conèixer el seu auge en l’època preindustrial. Es
caracteritzava pel fet de constituir una unitat econòmica on els seus membres
es dedicaven tots plegats a una feina productiva com l’agricultura, l’artesania,
l’elaboració tèxtil...

Cada aspecte de la vida de la família tradicional en l’època preindustrial girava al
voltant de l’eficàcia productiva, que es traduïa en un cap de família, una distribució
de funcions i, sobretot, una sòlida unitat familiar.
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A l’època industrial, el sistema productiu de l’empresa familiar va entrar en crisi,
ja que no pot competir amb la producció industrial, i comença a desaparèixer la
família com a unitat econòmica autosuficient.

La població es desplaça del camp a les ciutats, on es troben les fàbriques i es
van conformant petits nuclis familiars que més endavant rebran el nom de família
nuclear formada pel marit, la dona i els fills.

Els nous grups familiars ja no tenen la intensa vida en comú d’abans ja que
només es veuen durant el temps lliure que els deixa la feina i la divisió del treball
accentua les diferències entre els papers de l’home i la dona. A partir d’aquest
moment es va configurant el paper de la dona com a mestressa de casa. Abans, les
tasques domèstiques es repartien entre tots els membres femenins i la dona també
contribuïa en l’activitat econòmica de la família.

La divisió de funcions en la família nuclear que reserva a la dona paper de
mestressa de casa i a l’home la responsabilitat d’aportar diners per a la manutenció
familiar comença a l’època industrial.

Les migracions del medi rural al medi urbà van tenir altres conseqüències. A les
ciutats, els pisos són petits i la família tradicional es disgrega en nuclis familiars
reduïts, més o menys aïllats de la resta de parents. Aquest aïllament va afectar
sobretot les dones i els fills, que ja no s’envolten del gran grup familiar que era el
context de socialització i de relacions humanes més estretes.

La família tradicional s’encarregava de transmetre de generació en generació
tota mena de sabers, entre els quals hi havia els coneixements i experiències
sobre la criança dels infants. La família nuclear separa els avis i altres parents
dels progenitors, i això comporta una important pèrdua en la transmissió dels
coneixements sobre l’atenció i educació dels fills i filles.

La dispersió en nuclis familiars també va afectar de manera especial el paper
que exercia la gent gran en la família tradicional, en la qual eren els dipositaris
i els transmissors de coneixements tècnics i socials. En el món industrial perd
importància l’experiència de les persones grans i, en conseqüència, el seu prestigi
social i familiar també minva. En la família nuclear sovint no hi ha lloc per al vell,
que es veu obligat a viure sol part de la seva vida.

La família nuclear, en comparació amb la tradicional, deixa de complir algunes
funcions, com la transmissió dels coneixements dels oficis, una part de la funció
educativa, que és transferida a l’escola, i el sosteniment econòmic i assistencial a
la gent gran.

Segons L. Flaquer (1998) dos factors van contribuir al pas d’una estructura
familiar a l’altra:

• La modificació del sistema de producció: la industrialització i el treball
assalariat trenca la importància econòmica dels patrimonis familiars i el
control que implicava per part del cap de família. Aquesta deixa de
ser un lloc de producció per esdevenir un àmbit d’oci, consum i relació
interpersonal.
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• El paper de l’estat en la vida sociofamiliar: paral·lelament, l’estat va
assumir competències d’intervenció progressives, com l’atenció sanitària,
l’obligatorietat de l’educació dels fills en el sistema escolar o l’assistència
econòmica als jubilats, funcions que abans realitzava la família.

La família contemporània

Un dels grans reptes que té avui
plantejats la societat és la conciliació
de la vida laboral i familiar

Les últimes dècades s’han caracteritzat per una sèrie de transformacions demo-
gràfiques, econòmiques i socials (especialment accelerades pel que fa a l’Estat
espanyol), que han provocat canvis socials. Com a conseqüència d’aquests canvis
s’està produint una profunda transformació en la institució familiar. Aquestes
transformacions són:

• Descens de la natalitat. El ritme de vida imposat pel model de societat
consumista i competitiva fa que moltes parelles planifiquin, redueixin o
posposin la descendència, o, simplement hi renunciïn (per l’assoliment
d’una estabilitat professional, d’un habitatge...). La reducció del nombre de
fills ha permès que s’hagin desenvolupat polítiques de serveis a la infància
d’alta qualitat i s’hagin posat a la pràctica programes incentiven la natalitat.

• L’augment de l’esperança de vida de la població. Les implicacions que es
deriven d’aquest fet són múltiples, entre d’elles la manera actual d’entendre
la vellesa a la nostra societat contemporània. La jubilació obligatòria i
el sistema de pensions ha suposat, juntament amb la millora de la salut,
l’existència d’un nombre molt elevat d’avis “encara joves”, de persones amb
bones condicions físiques i amb un bon nivell de recursos econòmics.

La vellesa ha esdevingut una etapa generalment llarga, amb uns vells que
disposen de temps i recursos que inverteixen sovint en tasques de suport a
les generacions posteriors i en la custòdia dels néts.

• Incorporació de la dona al món laboral. En un parell de generacions com
a màxim, al nostre país s’ha passat d’un model que valorava que la dona es
quedés a la llar, a la d’una dona activa, inserida majoritàriament en el mercat
de treball. Aquest canvi s’ha donat tant des del punt de vista de la necessitat
d’aportar un sou més a la llar, com de la necessitat de la pròpia realització
personal i un reconeixement de la seva vàlua com a membre productiu.

D’altra banda, el treball extra-domèstic de la dona ha fet que les generacions
actuals de mares s’hagin vist obligades a confiar als avis la tasca d’atendre els
propis fills. La circulació d’infants entre casa dels pares i casa dels avis és constant.
Això implica, d’una banda, un enfortiment de les relacions entre generacions i,
d’una altra, importants efectes sobre la socialització dels infants, ja que cada
vegada és major el nombre d’avis i àvies que participen molt directament en el
prendre cura i criar els seus néts.
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1.1.2 La regulació jurídica de la família

Des de les ciències jurídiques s’ha anat regulant les realitats familiars que s’han
establert al llarg del temps.

La família com a unitat bàsica de la societat ha estat sempre present en els
documents de caire institucional més universals (la Declaració dels drets de
l’home, les constitucions dels diversos països...). Fins i tot, té reservada una branca
del dret civil anomenada Dret de família, del qual ens interessen els aspectes més
importants.

El dret de família

Aquesta branca del dret està formada pel conjunt de normes jurídiques que regulen les
relacions personals i patrimonials dels membres que integren la família, entre ells i respecte
a tercers. Tot seguit es farà esment del parentiu, el matrimoni i la filiació.

El parentiu

El suport dels avis que donen a
l’atenció dels néts ha esdevingut
indispensable en moltes famílies

El parentiu és el vincle jurídic que es genera entre els membres d’una família i pot
ser de tres tipus:

• Per consanguinitat: és el vincle que hi ha entre persones que provenen d’un
ascendent comú.

• Per afinitat: si el parentiu s’origina com a conseqüència del matrimoni entre
cada cònjuge i els parents consanguinis de l’altre.

• Per adopció: quan el vincle que s’origina entre adoptant i adoptat, té els
mateixos efectes que el parentiu consanguini.

Per determinar el parentiu d’un membre d’una família respecte a un altre, s’esta-
bleixen diferents graus. Aquests són determinats pel nombre de generacions que
separen l’un de l’altre.

Així, tal com es pot observar a la taula 1.1, la relació mare-filla és de primer grau
i, en canvi, la d’avi-nét és de segon grau.

Taula 1.1. Graus de parentiu

Graus Titular/Cònjuge

1r Pares Sogres Fills Gendre

2n Avis Germans Cunyats Néts

3r Besavis Oncles Nebots Besnéts

4t Cosins

La relació de parentiu entre pare i fill
és de primer grau

A efectes jurídics, els graus es calculen de la mateixa manera, tant si són
consanguinis, per afinitat com per adopció.
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Una sèrie de graus conformen una línia, és a dir, la sèrie de parents que provenen
els uns dels altres o d’un tronc comú. Hi ha dos tipus de línies:

• Línia directa: es compon dels graus entre persones que descendeixen unes
dels altres, com pare-fill-néta.

• Línia col·lateral: és la constituïda per les persones que, sense descendir les
unes de les altres, procedeixen d’un tronc comú. Per calcular els graus de
la línia col·lateral s’ha de pujar fins al tronc comú i després baixar fins a la
persona amb la qual es fa el càlcul. Per tant, el germà dista dos graus del
germà (són parents de segon grau ja que s’ha de pujar un grau fins als pares
i baixar un altre fins al germà), tres graus de l’oncle, germà del seu pare o
mare, quatre graus del cosí germà, i així successivament.

El matrimoni. El matrimoni és una relació entre dues o més persones amb un
reconeixement social, cultural o jurídic. La modalitat matrimonial més estesa és
la unió entre un home i una dona, encara que en alguns països han començat a ser
reconeguts jurídicament com matrimonis homosexuals i, en societats llunyanes
a la nostra, està reconeguda la poligàmia, és a dir, la unió d’un individu amb més
d’un individu de l’altre sexe.

El matrimoni crea un vincle de vida en comú, del qual es deriven

conseqüències jurídiques personals i econòmiques.

Durant els darrers anys, el nombre de ruptures matrimonials ha anat en augment
i això es pot comprovar en la situació de moltes famílies que por-ten els seus fills
a l’escola infantil o d’altres serveis d’atenció a la infància. Des del punt de vista
legal, les ruptures matrimonials es poden produir per separació, divorci o nul·litat.

Les diferències entre separació, divorci o nul·litat són principalment aquestes:

• La separació no produeix la dissolució del vincle matrimonial. Els cònjuges
poden viure separats, però no poden contraure nou matrimoni.

• El divorci produeix la dissolució del matrimoni. Els cònjuges poden
sol·licitar-lo després d’un període de cessament de la convivència conjugal
i es poden tornar a casar.

• La nul·litat vol dir que el matrimoni no s’ha celebrat de manera vàlida i és
com si no hagués existit mai. Els cònjuges es poden tornar a casar, però si
han tingut fills els efectes sobre aquests es mantenen.

Pel que fa als fills menors d’edat, en cas de separació, divorci o nul·litat de la unió
conjugal, el jutge és qui ha de determinar amb qui ha de conviure l’infant, el règim
de visites, etc., així com també la quantitat que el pare o mare han de satisfer en
concepte de manutenció dels fills. Tot el treball que fan els adults està

pensat per tal de contribuir al
desenvolupament harmoniós de la
personalitat infantil en un clima de
respecte i afecteLa filiació. La filiació és el lligam que uneix pares i mares amb fills i filles. Aquest

lligam pot ser ascendent, descendent o col·lateral. La filiació pot tenir lloc per
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naturalesa o per adopció i pot ser matrimonial, o no matrimonial com, per exemple,
en el cas de les parelles de fet. La llei tracta a tots els fills i filles de la mateixa
manera.

La figura jurídica que regula les relacions entre pares i fills és la pàtria potestat,
que es concreta en el conjunt de drets i deures que la llei reconeix als pares i les
mares sobre els seus fills menors d’edat no emancipats. És una funció inexcusable
que correspon als pares en benefici dels seus fills. La pàtria potestat comporta:

• Vetllar i tenir cura dels fills.

• Tenir-los en la seva companyia.

• Alimentar-los i educar-los.

• Procurar-los una formació integral.

• Representar-los legalment i administrar-los els béns.

La pàtria potestat té com a límit l’interès superior dels fills, i els pares poden ser
privats de la pàtria potestat per decisió judicial quan incompleixen greument els
deures envers els fills.

Un altre terme legal relacionat amb la filiació és la custòdia, que vol dir tenir la
cura directa dels fills. Per exemple, en el cas de separació dels pares, tots dos
progenitors continuen tenint la pàtria potestat, però la custòdia només la té un
d’ells o ambdòs en els casos de custòdia compartida.

1.1.3 Anàlisi de l’estructura familiar

Les estructures familiars han anat canviant al llarg de les èpoques històriques i de
la societat a la qual es fa referència. En la societat actual hi ha molta diversitat pel
que fa a les persones que viuen en un habitatge i els vincles establerts entre elles.

Des d’un punt de vista socio-demogràfic, es considera llar el conjunt de persones
que resideixen habitualment al mateix habitatge, comparteixen despeses comunes
ocasionades per l’ús d’aquest habitatge i de les despeses d’alimentació.

Les llars es poden classificar en:

• Llars familiars, formades per dues o més persones vinculades per llaços
de parentiu.

• Llars no familiars, principalment formades per una sola persona, però
també formades per dues o més persones sense cap parentiu.

Al nostre país, la forma més comuna de llar és la constituïda per un sol nucli
familiar amb predomini de la parella que conviu amb els fills o filles, però també
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són nuclis familiars les parelles que no tenen descendència així com les famílies
monoparentals.

Un nucli familiar pot ser de quatre tipus: una parella sense fills, una parella amb un
o més fills, un pare amb un o més fills, una mare amb un o més fills. Les estructures
familiars bàsiques que es poden presentar en l’actualitat són la família nuclear, la
família monoparental, la família extensa i les estructures familiars singulars.

La família nuclear

La família nuclear és el model predominant en la societat actual. Tanmateix els
altres vincles de parentiu (avis, oncles...) continuen essent importants, no només
pel que fa a les relacions de sociabilitat i suport afectiu i psicològic, sinó també
com a element bàsic de prestacions econòmiques, d’atenció i assistència personal
(penseu, per exemple, en l’ajuda que representen els avis).

La família nuclear és aquella en què progenitors i fills viuen en una
residència independent d’altres familiars. La família reconstituïda és
aquella formada per dos progenitors, un o ambdós separats, que aporten a
la nova família els fills del seu anterior matrimoni.

En l’actualitat ha sorgit un nou model familiar, definit com a família reconstitu-
ïda. En el nucli de la família reconstituïda és important treballar amb paciència
i tolerància la mútua acceptació i acoblament entre els infants i el padrastre o la
madrastra. En el cas de conflictes, és convenient recórrer a la mediació del pare
o la mare biològics fins que no s’hagi establert un nou vincle i una nova autoritat
entre el padrastre o la madrastra i els fills de la seva parella.

Una altra modalitat familiar, molt recent, és la de la família homoparental,
reconeguda per la Llei 13/2005, que reconeix el dret de les parelles homosexuals
a contreure matrimoni i estableix expressament que els efectes del matrimoni
seran els mateixos amb independència del sexe dels contraents. Les famílies
homoparentals es caracteritzen perquè els progenitors són del mateix gènere.

La família extensa

La modalitat extensa de família va ser el model predominant durant segles i era
pròpia de societats agràries on no hi ha infraestructures externes de suport per
realitzar les tasques assistencials i educatives (escoles, hospitals...) i, per tant,
aquestes havien de ser assumides per la mateixa família. Aquest model familiar
ha anat disminuint durant les últimes dècades a favor de la família nuclear, encara
que la seva presència en el món rural és encara important.
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A la família extensa conviuen diverses generacions i normalment està
formada per un matrimoni ja entrat en la vellesa, els seus fills adults amb
els seus respectius cònjuges, els fills d’aquests i, si escau, s’hi poden afegir
altres parents.

Als darrers anys, i a causa de l’augment de l’esperança de vida de la població,
han anat apareixent casos de l’anomenada nova família extensa, en la qual poden
conviure fins a cinc generacions (infants, adolescents, adults, gent gran i vells);
tot i això, la tendència apunta a la independència residencial, però buscant la
proximitat geogràfica entre les diferents llars familiars.

La família monoparental

La modalitat monoparental de família és la formada per un sol progenitor i els
seus fills. Aquest model és un fenomen que va tenint una presència creixent en
la nostra societat degut a diverses situacions: viudetat, divorci, mares solteres...
i amb freqüència estan encapçalades per dones i per això, alguns autors parlen
sovint de monomarentalitat.

La família monoparental és la formada per un sol progenitor i els seus fills

Als darrers anys, tanmateix, s’observa que hi ha hagut un creixement important de
les famílies encapçalades per pares sols, la qual cosa podria ser un indici de nous
canvis en la composició familiar de cara al futur.

La família nuclear amb un fill és un
dels nuclis familiars més freqüents

A Catalunya hi ha dues versions de monoparentalitat: d’una banda, les llars
monoparentals tradicionals, que es troben en una tendència de davallada pro-
gressiva, amb fills adults, que acullen i atenen un dels seus progenitors vidus; i
de l’altra, les llars més modernes i que augmenten cada vegada més amb fills i
filles menors o no emancipats, dependents del progenitor. Aquestes famílies són
en la majoria dels casos encapçalades per dones i l’origen està en els divorcis i les
separacions, tot i que cada vegada augmenta més l’opció de la maternitat/paternitat
en solitari.

A l’estudi realitzat per la Universitat Pompeu Fabra “Les famílies monoparentals
a Catalunya: perfils, necessitats i percepcions”, es destaquen les següents proble-
màtiques:

• Precarietat econòmica.

• Dificultat per accedir a un habitatge.

• Dificultats de conciliació entre la vida familiar i laboral.

• Dèficits d’escoles bressol, dificultat per accedir-hi.

• Manca de suport per part de l’Administració a entitats i xarxes de famílies
monoparentals.
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• Necessitats relacionades amb la falta de temps propi.

L’adult que constitueix amb el fill o fills el nucli familiar, és evident, viu d’una
manera més aïllada la responsabilitat educativa, i tant ell com els fills necessiten
d’una xarxa més àmplia de relacions amb altres adults i infants. És molt
convenient que el pare o la mare doni l’oportunitat al seu fill de relacionar-se amb
la família extensa de la que forma part, o amb altres adults o grups familiars. El
menor enriquirà el seu entorn afectiu i social, i el propi pare o mare disposarà
d’ajuts que li permetin portar una vida laboral i social satisfactòria.

Agrupaments familiars singulars

A més de les tipologies anteriors, ens podem trobar amb alguns agrupaments
familiars que per la seva novetat o singularitat mereixen ser estudiats com, per
exemple, la família nombrosa, la família d’acollida i la família adoptiva.

La família nombrosa. Tant el concepte popular com el legal de família nombrosa
s’ha anat modificant al llarg del temps i és diferent segons el lloc on ens trobem.
Des d’un punt de vista socialment acceptat s’entén que una família és “nombrosa”
quan està formada pels pares i un nombre elevat de fills, tot i que la realitat social ha
fet que es plantegin propostes legislatives per considerar com a famílies nombroses
els nuclis que inclouen gent gran, persones econòmicament dependents i vitalment
quan sobrepassen un determinat nombre de membres.

La regulació jurídica actual de l’Estat espanyol data de 1971, tot i que s’ha anat
modificant per adaptar-la als canvis socials. La legislació espanyola considera
famílies nombroses les constituïdes pel cap de família, el seu cònjuge i tres fills
o més, sempre que reuneixen determinades condicions (límits d’edat, convivèn-
cia...). El nombre es redueix a dos quan un dels fills o els progenitors tenen
reconeguda una minusvalidesa.

La família d’acollida. L’acolliment familiar és un recurs i una mesura de
protecció a la infància en risc, especialment per aquells menors que no poden
romandre amb els seus progenitors perquè aquests presenten greus dificultats per
tenir cura de l’infant. Gràcies a aquest recurs molts infants poden desenvolupar-se
en una família. A més, és una mostra de solidaritat de les famílies que obren casa
seva i ofereixen seguretat i afecte a la infància més vulnerable.

A Catalunya és l’ICAA (Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció)
l’organisme que té les competències en tot allò relatiu a l’acolliment familiar
i a l’adopció depèn del Departament Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya.

Hi ha diferents tipus d’acolliment, en funció de les necessitats dels infants i de les
seves pròpies famílies. Bàsicament, els acolliments poden ser de curta durada,
de llarga durada, d’urgència, d’urgència i diagnòstic i acolliment familiar
pre-adoptiu. Hi ha una altra modalitat de col·laboració, que és acollir infants els
caps de setmana i durant les vacances.
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La família adoptiva. L’adopció és un acte jurídic per mitjà del qual una família
(o una persona) decideix afillar un infant i proporcionar-li una llar permanent i
definitiva que pugui sentir com a seva.

L’adopció és un procés legal,
psicològic i social, sempre en

l’interès superior de l’infant que li
permet integrar-se en una família en

la qual no ha nascut. A través de
l’adopció l’infant sense llar pot viure

en família.

L’adopció es constitueix per resolució judicial i estableix una relació paternofilial
igual a la paternitat biològica, que atorga al fill adoptat els mateixos drets que els
fills biològics i com a conseqüència es produeix un trencament dels vincles del fill
adoptat amb la seva família d’origen.

Algunes de les diverses raons que impulsen que una família decideixi adoptar, i
que són extensibles a l’acolliment, són la impossibilitat de tenir fills, el fet que tot i
ser famílies amb fills biològics, vulguin ampliar la seva experiència, la sensibilitat
envers el patiment infantil i les situacions d’abandonament dels menors.

Cada vegada és més freqüent trobar infants adoptats i en regim d’acollida en els
diferents serveis d’atenció a la infància (escoles infantils, serveis del lleure...). Una
experiència comuna que han viscut la majoria d’aquests infants és el sentiment
d’abandonament: es tracta d’un estat que produeix gran incertesa, en què tot, fins
i tot ells, esdevé inestable i insegur.

Fins que l’infant és adoptat generalment és tutelat per l’Administració. I aquesta
tutela s’exerceix per mitjà de l’ingrés de l’infant en alguna institució o delegant la
guarda en una família acollidora. És important que en ambdues situacions l’infant
pugui trobar en el seu entorn persones que l’atenen i l’estimen i pugui establir
vincles significatius amb els seus iguals o els adults educadors i que aquesta relació
sigui ferma, estable i incondicional. El fet de sentir-se estimat per un altre, ser
important per algú, és condició necessària per a la bona evolució de la personalitat
de l’infant.

El menor que ha viscut en entorns poc estimulants pot tenir més dificultats per
desenvolupar-se en els seus àmbits motriu, mental i lingüístic que els altres infants
que no han patit aquestes carències. Cal que les famílies adoptives entenguin que
el menor necessita establir uns lligams afectius sòlids i estables; per tant, és molt
important que puguin disposar de temps per establir “vincles” amb el seu fill, abans
que vagi a l’escola.

Si les circumstàncies de la família no fan possible retardar l’escolaritat fins que
sigui el moment més adequat per a l’infant, cal que es faci de manera progressiva,
que el centre disposi de recursos que permetin oferir-li una atenció personalitzada
i que sigui factible consultar els professionals adients sempre que es consideri
necessari.

Un altre aspecte que cal tenir en compte a l’escola és la presència dels orígens
(trets ètnics, experiències del passat, etc.). Les diferències ètniques ni s’han de
minimitzar (com si no fossin evidents o significatives per a l’infant), ni magnificar
(“ets especial”, “ja voldrien molts ser com tu”, “la gent vol posar-se morena i a tu
no et cal”...). No podem treure valor a la importància que pot tenir per a qualsevol
infant “ser diferent dels seus pares”, ni negar el possible malestar que aquesta
diferència pot generar.

El tema de l’adopció ha de ser tractat amb els infants amb plena normalitat,
ajudant-los en el procés d’acceptació de les diferències. Es tracta de veure la
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filiació adoptiva com una altra forma de filiació, de la mateixa manera que hi ha
diversos models de família (reconstituïdes, monoparentals...).

En darrer lloc, heu d’evitar caure a justificar les possibles dificultats que pugui
presentar l’infant, a causa de la seva condició de fill adoptat. És cert que les
carències o experiències viscudes en el passat hi influeixen, però heu de procurar
no generalitzar aquesta influència a totes les dificultats escolars, i intentar oferir
els recursos més adients a cada infant en el seu moment evolutiu i d’acord amb
cada problemàtica.

Les famílies immigrants. El fenomen de la immigració ha arribat a tots els
sectors de la societat, i els centres educatius no n’han quedat al marge. Avui dia,
és un fet normal trobar-nos a les aules amb infants de diverses ètnies i cultures.

De vegades, poden sorgir estereotips i prejudicis cap a les persones que són
diferents de la resta. Aquestes diferències poden distorsionar la relació amb les
famílies i amb els infants. És necessari que els equips educatius reflexionin sobre
aquest punt, ja que és el millor camí per analitzar i desmuntar les idees prèvies de
caràcter pejoratiu que es puguin tenir.

Algunes consideracions que cal tenir presents pel que fa a les famílies immigrants
són :

• El desconeixement de la llengua: és un problema difícil de resoldre.
Però s’ha de recordar que es pot recórrer als serveis de mediació i que el
llenguatge no verbal (un somriure, un acaronament) té una gran potencialitat
comunicativa.

• Desconeixement de la cultura escolar de la societat d’acollida: als països
del Magrib, a l’Àfrica subsahariana i a part d’Amèrica Llatina, els serveis
per a infants menors de sis anys o no existeixen o tenen un caràcter purament
assistencial, i no sempre es comprenen les normes i les rutines d’aquí: “per
què no agafen el meu fill si està plorant?, per què permeten que jugui amb
joguines de nena?, com s’atreveixen a dir-me el que haig de fer amb el meu
fill?, per què insisteixen que mengi sola si s’embruta la roba?”. Per tractar
aquestes qüestions s’ha de crear un espai de comunicació i confiança per
evitar que esdevinguin conflictes entre la família i el centre.

• La precarietat i l’explotació laboral de la població immigrada (que
també pot ser extensible a famílies autòctones): és un problema que dificulta
molt no tan sols la participació en el centre, sinó també el compliment de
les normes. A vegades no és que no vulguin, sinó que no poden anar a una
entrevista, aportar el que se’ls demana o venir ràpidament a buscar el seu
fill si està malalt. En aquest sentit no hem de caure en el paternalisme, però
tampoc és possible desentendre’s de les situacions difícils que poden estar
vivint les famílies d’immigrants.

• Prejudicis de les famílies immigrades: quan es produeix un conflicte amb
aquestes famílies, no és inusual que el percebin en clau xenòfoba. Hi ha
famílies que interpreten com a racistes alguns missatges o actituds de les
educadores, que normalment té relació amb l’exigència en el compliment
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de les normes. Hi ha casos en què la difícil situació en què es pot
trobar la població immigrada provoqui aquesta situació, però en d’altres pot
respondre a un intent d’aprofitar-se de la mala consciència dels educadors
amb l’objectiu de quedar exempt del compliment d’una norma.

• Actituds de rebuig de les famílies autòctones: l’escassetat de places als
centres públics d’educació infantil es converteix en una causa de tensió
entre famílies autòctones i immigrades. Hi ha famílies que creuen que
el procediment d’admissió d’alumnes afavoreix la població immigrant, a
la qual fan responsable de la manca de places. El problema és l’escassa
inversió pública en institucions d’educació infantil i no pas el fet que uns
infants ocupin unes places destinades a uns altres.

1.1.4 Estils educatius de la família

La manera com els pares i les mares eduquen té una importància cabdal en
el desenvolupament dels infants. Les pràctiques educatives familiars són molt
diverses i es diferencien en quatre dimensions fonamentals:

• Grau de control. Els pares exerceixen un control sobre els seus fills per
influir en el seu comportament i inculcar-los una sèrie de valors, conductes,
etc. Amb aquesta finalitat utilitzen diverses estratègies:

– Afirmació del poder: és utilitzat pels pares quan, davant la transgressió
d’una norma per part dels fills, fan ús del càstig físic, amenaces, o
priven l’infant d’objectes o guanys materials.

– Retirada de l’afecte: després d’un mal comportament els pares expres-
sen el seu enuig o desaprovació a través de conductes com ignorar el
fill, negar-se a escoltar-lo o parlar amb ell, manifestar-li sentiments
negatius (“ja no t’estimo”...).

– Inducció: és una tècnica que utilitzen els pares quan obliguen el fill a
reflexionar sobre els seus actes, fent-li considerar els efectes que s’han
derivat del seu comportament.

El control dels pares

El control del pares es pot manifestar d’una manera consistent, quan les normes que
s’apliquen no canvien d’un dia per l’altre, o d’una manera inconsistent, quan les normes
canvien depenent de l’estat d’ànim dels pares per causes alienes a la situació, és a dir,
el que avui és motiu de càstig, demà no ho és o fins i tot és motiu de lloança. Aquest
ús arbitrari del poder per part dels pares té efectes negatius en el desenvolupament dels
infants, ja que no entenen quina acció és la correcta.

• Comunicació pares-fills. Les relacions entre pares i fills poden ser:

– Amb un alt nivell de comunicació: els pares utilitzen el raonament
per obtenir la conformitat del seu fill, expliquen les raons que han
motivat una mesura disciplinària (un càstig) o que poden motivar-la,
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demanen la seva opinió sobre assumptes de la vida familiar, els animen
a expressar els seus arguments...

– Baix nivell de comunicació: els pares acostumen a no consultar als
seus fills pel que fa a les decisions sobre temes que els afecten, no
expliquen el perquè del seu comportament o utilitzen la tècnica de la
distracció en comptes d’abordar directament un problema enraonant
amb el fill.

• Exigència de maduresa. Els pares poden actuar de dues maneres:

– Alt nivell d’exigència: són aquells pares que animen els seus fills
a posar en funcionament el màxim de les seves capacitats en tots
els aspectes (socials, intel·lectuals...), els estimulen perquè siguin
autònoms i prenguin decisions per sí mateixos.

– Baix nivell d’exigència: els pares no plantegen reptes o exigències
als seus fills, subestimen les seves competències, ja que no els creuen
capaços de fer determinades tasques.

• L’afecte en la relació. Els pares afectuosos són aquells que demostren
(ho fan explícitament) interès i afecte pels seus fills i per tot el que
implica al seu benestar físic i emocional. Són sensibles als seus estats i
necessitats emocionals, mostren orgull pels seus èxits i interès pels desigs i
preocupacions dels seus fills.

Els estils educatius dels pares

Si es combinen les quatre dimensions –grau de control, comunicació pares-fills,
exigència de maduresa i afecte en la relació– es poden diferenciar tres tipus de
patrons educatius dels pares que denominarem estils educatius.

Els estils educatius són conjunt d’idees, creences, valors, actituds i hàbits de
comportament que els pares mantenen respecte a l’educació dels seus fills.

Cal dir que és molt difícil que un pare o una mare encaixin al 100% en algun
d’aquests patrons, ja que la seva actuació és menys estereotipada del que suggereix
la classificació que us proposem, però el comportament educatiu de la majoria dels
pares i mares es pot incloure en algun d’aquests estils.

Pares i mares autoritaris. Dediquen molts esforços a influir, controlar i avaluar
el comportament dels seus fills, d’acord amb unes rígides normes preestablertes.
Donen molta importància a l’obediència a la seva autoritat i utilitzen preferentment
el càstig per corregir la conducta dels seus fills, sense escoltar les seves raons. No
faciliten el diàleg i, a vegades, el rebutgen com a mesura disciplinària (“fins que
no canviïs no em tornis a dirigir la paraula”). Sovint l’única explicació que donen
és del tipus “perquè jo ho dic”.

Els pares autoritaris presenten alts nivells de control i exigències de maduresa i
baix nivell de comunicació amb poc afecte explícit. Els fills de pares autoritaris
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tendeixen a ser obedients, ordenats i poc agressius a casa seva, però també més
tímids i menys tenaços. Solen tenir una pobra interiorització dels valors morals
i tendeixen a actuar motivats per les conseqüències sancionadores que imaginen
que es poden derivar de la seva conducta. En les relacions amb els seus iguals
rarament porten la iniciativa i no solen manifestar expressions d’afecte.

Si aquest estil continua passats els anys preescolars, poden aparèixer comporta-
ments antisocials. El càstig físic pot generar conductes agressives. Els fills poden
veure en els seus pares agressius un model a imitar, i és freqüent que siguin dòcils
en el context familiar, però agressius en altres ambients (escola, grup d’iguals),
encara que no es pot dir que tots els comportaments agressius es poden atribuir a
aquesta causa. Són infants amb baixa autoestima, una forta dependència dels altres
i no se senten capaços d’assolir l’èxit per si mateixos. La falta de comunicació en
el si de la família fa que els fills tendeixin a ser poc alegres, aprensius, fàcilment
irritables i vulnerables a les tensions.

Quan els pares no posen ordre, els
fills tenen dificultats a assumir

responsabilitats

Pares i mares permissius. Els pares en aquest model tenen, en general, una
actitud positiva davant el comportament dels seus fills, els accepten i utilitzen
poc el càstig. Acostumen a consultar-los en les decisions que els afecten, però
no els exigeixen responsabilitats ni ordre. Sovint no imposen normes en la vida
quotidiana i deixen als fills autoorganitzar-se (temps per veure la televisió, l’hora
d’anar al llit).

Els pares permissius mostren baixos nivells de control i exigència de maduresa i
alts nivells de comunicació i afecte. Els fills, pel baix nivell de control i exigència
de maduresa, tenen dificultats per assumir responsabilitats i controlar els seus
impulsos, solen ser immadurs i amb baixos nivells d’autoestima, però tendeixen a
ser més alegres i vitals que amb l’estil autoritari.

Pares i mares democràtics. Controlen els seus fills i dirigeixen la seva conducta,
però tenen en compte les seves opinions, sentiments i capacitats. Els animen i
eviten, dins del que és possible, recórrer al càstig, són sensibles a les peticions d’a-
tenció dels seus fills, encara que això no vol dir que siguin indulgents. Expliquen
les raons quan han d’aplicar una mesura sancionadora i poden canviar de postura
si els convencen les raons del fill. Justifiquen els comportaments que demanen
als seus fills no per les conseqüències sancionadores que es podrien derivar, sinó
pel valor en si mateix d’aquest comportament (no diuen “si no menges fruita no
tindràs xocolata per berenar”, sinó “has de menjar fruita perquè el teu organisme
la necessita per estar sa”).

Els pares democràtics presenten alts nivells de control, d’exigències de maduresa,
de comunicació i afecte explícit. Aquest patró educatiu és el que ajuda a formar
fills i filles amb les característiques més desitjables a la nostra cultura: tendeixen a
tenir un grau elevat d’autocontrol i autoestima, són capaços d’afrontar situacions
noves amb iniciativa i confiança i són persistents en les tasques que comencen.
Les relacions amb els seus iguals són nombroses i gratificants. Interioritzen els
valors en els quals se’ls ha educat i tendeixen a jutjar les conductes no només per
les conseqüències que se’n deriven, sinó tenint en compte el perquè d’aquelles.
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1.1.5 El cicle de vida familiar

El projecte vital de la família és un procés en el qual la convivència es va renovant
i adaptant cada dia a les noves dimensions de la realitat diària. Passat, present i
futur marquen i defineixen la vida familiar. La família està afectada per un espai
temps i el cicle vital propi de cada persona (els fills neixen, creixen, se’n van...)
que poden comportar des d’alegries fins a moments o situacions de crisi a la llar
(vegeu la figura 1.2). Per tant, podem considerar el cicle de vida familiar des
d’aquesta perspectiva vital.

Figura 1.2. El naixement dels fills és una etapa clau del cicle de vida familiar

L’estudi clàssic de les teories del cicle de vida familiar estan centrats en les
famílies nuclears, que es divideixen en tres etapes:

• Etapa I. La constitució o etapa prefilial es caracteritza per la tria de la
parella, per passar al matrimoni o a la parella de fet. És el moment de
saber i aprendre a viure i conviure, a resoldre les problemàtiques de la vida
diària (resoldre l’economia, la distribució de tasques, la conjunció d’idearis,
l’establiment de normes comunes...).

• Etapa II. L’expansió o etapa filial és el moment en què neixen els fills i
entren a l’escola. Aquesta etapa es caracteritza pels forts canvis. L’atenció
i cura d’un infant esdevenen complexes i fan que la parella perdi llibertats i
hagi de renunciar a aspectes i projectes individuals i de parella. Sovintegen
les situacions de crisi en aquesta etapa que els obliguen a replantejar la
forma de vida diària i la reestructuració de les normes de convivència que
tenien plantejades. L’accés al centre escolar dóna un respir a la parella,

L’últim moment de l’etapa
d’expansió...

... està marcada per
l’adolescència, una edat difícil
per a pares i fills, en què cal
equilibrar els models de relació i
normatiu a una nova forma de fer
que permeti un espai de
creixement i llibertats per a
l’adolescent però sense la pèrdua
de control parental.
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però a la vegada suposa nous canvis en la vida diària. És un moment de
reestructuració de normes i maneres de fer a fi d’adequar-les a l’escola, i
és un moment d’ampliació de les relacions, ja que és freqüent entrar en
contacte amb els pares dels companys dels fills i moltes vegades impliquen
una ampliació de la xarxa d’amistats. L’últim moment d’aquesta etapa ve
marcat per l’adolescència. Es tracta d’una etapa difícil per als pares i els
fills, en què cal equilibrar el model de relació i el model normatiu a una
nova manera de fer, que permeti a l’adolescent un espai de creixement i
llibertats, però sense que hi hagi pèrdua de control parental.

• Etapa III. La reducció és una etapa que es caracteritza per la marxa dels
fills de la llar que aleshores deixa la parella novament sola. És un moment
de retrobament de la parella, de poder-se dedicar a les aficions, viatges, fer
cursos... han de tornar a replantejar-se la vida conjunta, tot superant el que
es coneix com a síndrome del niu buit, és a dir, el buit sentimental que
deixa el fet de no tenir els fills a casa. En aquesta etapa és previsible que
sorgeixin situacions de crisi, i en aquesta etapa és habitual que hi hagi un
trencament de la parella.

Les etapes I, II i III són successives i s’influeixen entre sí i és normal que, sovint, es
caracteritzin per situacions de crisi que es poden preveure i, per tant, superar. Avui,
però, ens enfrontem a nous models de família, a noves estructures i noves maneres
de fer que, fins i tot, poden partir d’una nova forma de cicle de vida familiar. Cal
esperar, així doncs, que en un futur proper hi hagi estudis que se centrin en aquesta
nova dimensió.

Quan la parella arriba a la vellesa, normalment incorpora un nou paper, el de ser
avis. És una etapa en què retornen les il·lusions i, sovint, els pares convertits en
avis passen a ser un gran suport per als fills i un referent per als néts (vegeu la figura
1.3). Però a mesura que es van fent grans esdevenen més dependents i necessiten
més atenció per part dels fills, i per aquestes raons sorgeix un nou replantejament
de les formes de fer amb pensaments d’actuació davant la malaltia i la mort.

Figura 1.3. La funció d’avi és una etapa vital en la vellesa
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1.1.6 Identificació de les situacions de risc social en famílies.
Prevenció

Una família és funcional quan busca el creixement i el benestar de tots els
membres, ha assumit els rols que li pertoquen i és capaç d’evolucionar en el propi
cicle vital, integrant a la vegada la xarxa social i mantenint una sèrie de vincles
interiors i exteriors.

Com ja s’ha vist, un canvi d’etapa comporta situacions de crisi normals en
els processos vitals, però també una situació inesperada (una desgràcia) pot
comportar situacions de desequilibri greus dels quals la família tingui seriosos
problemes per recuperar-se.

Quan es parla de crisi familiar, normalment es fa referència a qualsevol situació de
desequilibri produïda per canvis, dificultats o amenaces que es deriven de factors
de desenvolupament, del pas d’una etapa (infància, adolescència, adultesa, vellesa)
o bé de factors accidentals. Aquesta crisi no s’ha d’entendre con un fet negatiu,
sinó com una forma de superar situacions donades.

No s’ha d’oblidar que el benestar
dels infants és un indicador
significatiu d’una societat sana

Les crisis difícils superar són aquelles que tenen un impacte molt desfavorable en
la família i un cost considerable per la salut, i tenen a veure amb fets de situació o
accidentals com pot ser un divorci o una mort, que podem classificar en:

• Fets desorganitzatius, que dificulten la dinàmica familiar com, per exem-
ple, la infertilitat en la parella, els accidents, les malalties psiquiàtriques o
les discapacitats cognitives...

• L’increment familiar: la incorporació de nous membres a la família com,
per exemple, per adopció o pe l’arribada de parents...

• Desmembrament familiar: quan es produeixen separacions o la pèrdua
d’algun membre de la família, per exemple, amb la separació, el divorci,
l’hospitalització, la mort, l’emigració...

• Fets desmoralitzadors: situacions que trenquen amb els valors i les normes
familiars com, per exemple, l’internament en una presó, actes delictius i la
delinqüència, l’alcoholisme o les infidelitats...

La superació de qualsevol fet que afecti la dinàmica familiar depèn de la vivència
que es té dels fets i de la capacitat de la resolució familiar. Heu de pensar que un
fet en sí mateix no té per què comportar una crisi; tot dependrà del significat que
la família atorgui al fet perquè acabi esdevenint un factor distorsionant, així com
també dels propis recursos de què la família disposi per superar-lo.

En aquest punt entenem com a recurs de superació familiar la cohesió, la flexibi-
litat, la permeabilitat i el recolzament social. La cohesió l’hem d’entendre com
l’expressió d’afecte, confiança i recolzament mutu entre els membres familiars
que permetrà afrontar positivament qualsevol situació. La flexibilitat facilitarà
posar en joc noves normes, regles i potser també noves assumpcions de rols per
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El terme família
multiproblemàtica...

... fa referència a un tipus de
configuració familiar

caracteritzada per una situació
de desemparament, falta de

suport, dèficits socials i culturals,
i una clara tendència a la

desorganització i al caos, tant en
els papers o “rols” com en les

conductes, així com en les seves
relacions.

poder enfrontar i adaptar-se a la nova situació. La permeabilitat és la capacitats
de poder-se obrir cap a altres institucions socials la qual cosa els permetrà poder
demanar ajut tant a amistats com a altres grups socials i institucionals propers (per
exemple el metge de família). En quant al recolzament social, és quan s’accedeix
a la xarxa de serveis institucionals, grups de suport o grups de persones, com a
sistema d’ajut i suport per als membres de la família.

Les crisis familiars formen part doncs de les dinàmiques diàries, i a la vista dels
fets exposats, impliquen un procés d’evolució. El que cal és ser conscient de les
situacions de conflicte i poder prevenir aquelles que puguin derivar en una situació
no desitjada. En general, aspectes com l’excés de permissivitat, l’autoritarisme,
la utilització dels fills en les disputes, intervencions externes en la dinàmica
familiar (germans, avis que desautoritzen als pares, intromissió en els assumptes
de parella...) són problemes que es donen diàriament, però l’establiment de límits
i una jerarquització clara estalviarà molts conflictes. També serà important que
sàpiga relativitzar certes situacions (és normal que els avis mimin als infants) i
adaptar-se a les noves circumstancies (s’ha de deixar anar al fill, el fa autònom,
s’ha d’integrar, si escau, nous membres familiars...) sense perdre de vista el fet
que hi ha tot un procés evolutiu i diferents etapes que cal anar passant en el cicle
de la vida familiar.

1.2 Les famílies multiproblemàtiques

Durant dècades, les famílies i els individus pobres, marginals i de problemàtica
de diversa índole recorrien a la beneficència en busca d’ajut i suport per a la
supervivència. Al segle XVIII, pobres i bojos van ser tancats. No va ser fins a
finals del segle XIX i començaments del segle XX quan les mirades científiques
es van fixar en la marginalitat. Aleshores van néixer conceptes com el d’anomia,
que defineix la incapacitat de l’ésser per assumir i integrar normes (Émil Durk-
heim, 1897), i la definició de diferents patologies de la personalitat en aquells
individus marginals o inadaptats. Aquestes patologies comportaven una sèrie de
problemàtiques (alcoholisme i drogues, abandonament infantil, maltractaments,
delinqüència...) que impossibilitaven l’adaptació social. Poc a poc, va arribar
la llum a la comprensió dels problemes associats a la marginalitat i, en la
Segona Guerra Mundial es relacionen neurosis traumàtiques amb les patologies
psiquiàtriques amb la pobresa i la marginació.

A mitjans del segle XX, es comença a delimitar el terme família multiproble-
màtica, però prenent com a referència aquelles famílies que tenen un baix nivell
socioeconòmic. Posteriorment, a partir de les anàlisis de les diferents situacions,
es van descriure certes conductes i problemàtiques que freqüentment es donaven
en aquestes famílies: l’alcoholisme, les drogodependències, els maltractaments,
l’abandonament dels infants, la delinqüència...



Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social 29
Els programes i les activitats d'intervenció amb

famílies

1.2.1 El context de desenvolupament i configuració

El context on es desenvolupa la família multiproblemàtica es caracteritza per la
manca d’atenció i cura dels pares envers els fills i la pròpia parella. Hi ha una
dèficit funcional de les activitats de nutrició, de socialització (tant pel que fa a
les pautes, com a la manca d’escolarització), d’expressió... En general hi ha
mancança de competències socials, cognitives, etc. que implica greus trastorns
d’adaptació així com la presència de comportaments delictius, l’alcoholisme i les
toxicomanies.

Si analitzem les característiques podem veure com, socialment, hi ha una privació
econòmica i cultural que comporta factors de risc com la misèria i altres conductes
o comportaments poc adequats per la manca de competències socials.

Una característica habitual és que no hi hagi un control dels embarassos ja que la
dona ho viu com una forma de solució de problemes, per demostrar que encara hi
hi ha un vincle afectiu, com a defensa davant de la violència, per poder relacionar-
se amb altres dones... però, en realitat, la situació acaba empitjorant i la dona
s’ha d’enfrontar tota sola a la càrrega familiar, la qual l’aboca a la dependència
institucional i, en general, a la manca de treball o a fer treballs esporàdics...

Tot aquest conjunt de coses té efectes directes sobre les condicions de vida: la
misèria i la precarietat agreugen la desorganització familiar. És freqüent que
infants, adults i joves comparteixin el mateix jaç per dormir, que no hi hagi una
norma pel que fa als horaris... Les entrades de diners no es poden preveure ni
és possible fer una programació coherent de l’economia familiar perquè sovint
els diners provenen de subsidis (utilitzen els fills per fer demandes socials i
econòmiques) o d’activitats il·legals. Els diners, a més a més, sovint no s’empren
amb lògica i, en lloc d’anar a comprar el menjar del mes, es compren una televisió
d’últim model.

Tots aquest fets que caracteritzen la família multiproblemàtica es poden agrupar
en tres elements bàsics (Cancrini 1997, pàg. 48-49):

• Presenta dos o més comportaments anormals de manera constant i suficient-
ment greus com perquè sigui necessària una intervenció.

• Els adults tenen un dèficit seriós d’habilitats funcionals i expressives. Les
primeres comporten mancances en la subsistència i les segones comporten
problemàtiques afectives i culturals.

• Dependència crònica de la xarxa de serveis socials.

Aquests elements caracteritzen un estil propi de fer i relacionar-se, que afecten o
poden afectar diferents membres de la família. Aquests estils es veuen afectats per
diferents problemàtiques que poden donar-se a la vegada, alternar-se o rellevar-
se. L’alcoholisme, la prostitució, el maltractament, l’abús, delinqüència, el
fracàs escolar, etc. acostumen a ser habituals. Això fa que conformin una sèrie
d’identitats familiars que caracteritzen les diferents modalitats de famílies:
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• Famílies aïllades: la soledat és el tret que les defineix, no tenen cap suport
de la família extensa.

• Famílies excloses: han quedat fora del context parental, institucional i social,
situació que es dóna en les classes mitjanes-altes.

• Famílies suborganitzades: hi ha una desestructuració important en els
papers o rols familiars sobretot en els parentals (per exemple, els fills fan de
pares, s’encarreguen de l’organització de la compra, de la cura dels germans
petits...).

• Famílies asocials: el desviament social és el que les defineix (delinqüència,
prostitució, baralles...).

• Famílies desorganitzades: les relacions interpersonals, les diferents formes
de comunicació interpersonals són precàries i limitades, falta d’intercanvi
d’informació, manca d’expressivitat emotiva, limitació de l’experiència
cognitiva...

Les configuracions de les famílies problemàtiques són quatre:

• Pare perifèric: es caracteritza per mantenir una relació familiar esporàdica
i per tant, té un paper secundari en la família, en especial des d’un punt
de vista afectiu i econòmic. En general, té un nivell d’instrucció i de
competències baix. És freqüent que estigui a l’atur, o bé faci feines precàries,
o que pertanyen a la subocupació, la qual cosa comporta que hagi de fer
feines que el mantenen molt temps fora de casa.

Les famílies de pare perifèric

Els esdeveniments estressants (atur, conflictes familiars o de parella) duen la persona del
pare a abandonar la seva posició familiar i és habitual trobar que beu quan té un problema
en lloc d’enfrontar-lo i buscar-hi una solució (alcoholisme, toxicomanies). De cara als fills,
la figura paterna, tant des del punt de vista afectiu com en qualitat de figura de referència
per a l’infant, és precària.

A més, els fills veuen com un fet normal la manca de relació, de cooperació mútua a la
parella i accepten que el paper masculí no té res a veure amb la família. El model masculí
no existeix en els nois i solen associar la masculinitat a la violència. Sovint aquests fills
acaben essent traficants, líders de bandes, etc.

• Parella inestable. Els matrimonis de curta durada formats per parelles
molt joves defineixen aquesta tipologia. A causa de la pròpia joventut,
no han pogut tenir prou recursos econòmics ni d’habitatge per poder tirar
la família endavant. A més, es barregen sovint problemes d’inadaptació
escolar, conductes problemàtiques, toxicomanies, en un o bé en els dos
membres de la parella, i amb els fills, mantenen una relació confusa i
conflictiva. Aquests infants sovint passen a la família extensa (normalment
els avis) o bé acaben en centres d’acollida.

• Dona sola. Aquest tipus es defineix per dones de classe social i cultural
modesta que prenen la decisió de criar tot soles els fills que han tingut de
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parelles anteriors amb les quals no han pogut generar cap relació estable.
En aquests casos la cura dels fills sol ser precària atès que sobreviu de
l’economia submergida o de l’exercici de la prostitució. Tot aquest conjunt
l’aboca a ser una demandant de serveis socials, els quals donen suport a la
mare i en especial als fills. En primer lloc, s’intenta que sobrevisquin en
condicions amb la mare, però si no és possible s’opta per l’acolliment dels
infants mentre la mare es reorganitza la vida.

• Família petrificada. Un fet traumàtic o imprevist (mort dels pare o de
la mare, o d’un fill, un accident que deixa un fill discapacitat, viure un
atemptat...) modifica dràsticament el funcionament del sistema familiar.
Aquest fet els bloqueja i els impedeix afrontar la situació i elaborar el propi
procés de dol. Es donen comportaments repetitius i circulars, es modifiquen
els rols familiars i dona com a resultat una incapacitat funcional.

1.2.2 Infants i famílies multiproblemàtiques

Els infants que es desenvolupen en una família multiproblemàtica viuen situacions
complexes i sovint marcades per la precarietat, el caos i la violència. Per tant el
seu procés de socialització estarà marcat per una sèrie de trets propis:

• No hi ha regles establertes que puguin interioritzar-se.

• Els pares no segueixen un patró previsible en els comportaments dels fills.
Aquestes són arbitraries i aleatòries.

• El control consisteix en la inhibició de la conducta de l’infant.

En conseqüència, l’infant associa que el comportament està relacionat amb
el poder i no té clar quines són les normes per comportar-se atesa la manca
d’instruccions. En aquest cas es tracta d’infants que no esperen ser escoltats i
que es comuniquen per mitjà de pseudodiàlegs. Infants que tenen comportaments
no verbals i paralingüístics elevats (crits, plors...), i les relacions entre iguals o
entre germans es caracteritzen per les amenaces i les comparacions. Són infants
que conceben el món com un lloc perillós.

Aquests infants sovint necessiten suport psicoterapèutic, però com a educadors
o educadores infantils haureu de saber portar les situacions comunicatives i
emocionals que puguin donar-se a l’aula:

• Davant les situacions d’hostilitat, tristesa, ansietat... heu de poder calmar
les emocions que segur interferiran en el funcionament diari.

• Facilitar espais cognitius que estimulin noves idees, nous conceptes i
percepcions.

• Posar límits a les accions impulsives amb normes clares.
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• Reforçar els comportaments positius.

Valoració, afecte, cura, tendresa seran les dosis diàries que heu d’aplicar sense
oblidar, però, que els infants aprenen en el sí de la família normes i valors, que
són els que donen sentit a la seva vida, i en aquest cas el centre serà un puntal,
ateses les mancances i les característiques de les famílies multiproblemàtiques.

1.2.3 El maltractament: anàlisi de causes i factors

Tot i viure en el primer món i gaudir d’una societat de consum, que pot ser l’enveja
dels milers de persones que passen cada dia la frontera des dels països pobres als
països benestants, aquest fet només és un miratge ja que es pot comprovar com aquí
també hi ha el que es denomina un “quart món” o bosses de pobresa i d’exclusió
social.

La mateixa societat és la que genera aquestes bosses de pobresa i marginació en
demanar, cada vegada més, una major adaptabilitat als constants canvis que genera
el mercat de treball. Si un no és competitiu o no es té una bona formació, o unes
bones condicions físiques i de salut, és difícil la promoció laboral i és probable
que s’entri en una situació de precarietat laboral crònica.

En les societats benestants, aquest quart món el formen persones o grups familiars
que, per la seva situació personal o social, tenen un difícil accés als canals
de formació, de treball, d’habitatge o a qualsevol altre aspecte que pugui fer-
los millorar les seves condicions de vida, i no poden sortir-se de la situació de
marginació i d’exclusió en què es troben per sí mateixos, malgrat el fet de viure
en aquesta societat benestant.

L’aparició de las bosses de pobresa i marginació fa créixer la importància de la
intervenció preventiva en les situacions de risc d’exclusió social, principalment
en col·lectius que són tan vulnerables com els infants.

Es tracta de trencar el cercle viciós de les dinàmiques familiars que van generant
situacions de marginalitat. Dinàmiques que poden passar d’una generació a l’altra
si no s’intervé. Per poder fer aquesta intervenció preventiva cal conèixer abans
quins són els contextos que generen un potencial risc d’exclusió dels menors
i quins són els factors en què es pot incidir, des de la xarxa familiar o veïnal,
les institucions socials d’ajuda formal (escola, serveis socials o altres) o les
organitzacions d’ajuda informal (centres d’esplai, associacions de veïns, etc.).

El coneixement dels factors de risc que poden comprometre el desenvolupament
integral dels menors serveix als diferents professionals per detectar els problemes
en la seva fase inicial i intervenir en la família i/o en l’entorn, i modificar aquestes
condicions de marginalitat.

Es tracta d’evitar que les situacions es facin cròniques i acabin arrossegant l’infant
a l’exclusió social. Per fer-ho possible, es imprescindible la sensibilització de tots
el recursos de la xarxa social i educativa respecte als infants en situació de risc i la
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recerca de mitjans que afavoreixin una millor integració en la comunitat tant dels
pares com dels infants.

Per evitar la cronificació de la marginalitat cal integrar els infants en les xarxes de
socialització normalitzades com poden ser l’escola, els esplais o altres recursos de
l’educació no formal i, alhora, ajudar els pares a millorar les seves responsabilitats
i funcions en l’exercici de l’atenció a les necessitats dels infants, des de les físiques
fins a les emocionals o les educatives.

1.2.4 Detecció de situacions de maltractament

Quan es parla de marginació i es fa en referència als menors ens estem
referint a l’infant que, per raons del context on es desenvolupa, pateix
carències greus en diferents aspectes que l’impedeixen desenvolupar-se
íntegrament com a persona.

Les causes de la marginació social no són, en general, úniques, sinó que depenen
de múltiples factors que s’interrelacionen entre si i configuren una situació
multiproblemàtica, en el si de les famílies. Aquests factors de risc són els que,
com a educadors, ens cal conèixer per poder intervenir de manera preventiva i
contribuir a evitar les conseqüències que puguin tenir en el desenvolupament de
l’infant.

En aquest sentit, és interessant i útil conèixer l’informe que realitza l’Institut
d’Infància i Món Urbà (CIIMU) Infància, famílies i canvi social a Catalunya, que,
el 2004, va dedicar el segon capítol a la infància en situació de risc social.

Les situacions de risc social:

“són aquelles situacions en les quals un determinat factor de risc, o la concurrència de
diferents factors, donen lloc a situacions que impedeixen oferir una atenció adequada a
una nena o un nen, i que poden afectar el seu desenvolupament personal i social.”

Infància, famílies i canvi social a Catalunya (2004, pàg. 225.)

L’informe analitza els problemes que presentaven les persones que van ser ateses
pels serveis socials d’atenció primària (SSAP), i destacava entre les causes més
freqüents i en aquest ordre d’atenció les següents:

• La precarietat econòmica

• La salut

• Les causes socials

• Els problemes personals i laborals

• L’habitatge
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• Les causes jurídiques i legals

• Les escolars

Precarietat econòmica. Moltes vegades la precarietat econòmica és deguda a
la falta de recursos personals i a la poca capacitació laboral i formativa de les
persones que fan la demanda als SSAP. Segurament, si busqueu més, trobareu
que les persones ateses sovint han de recórrer a activitats il·legals, a l’economia
submergida o a les institucions socials de la zona per a la supervivència diària.

Problemes de salut. La manca de salut és un condicionant important a l’hora
d’afrontar les dificultats de la vida i, de vegades, encara que no sigui la causa
directa de la marginació, va accentuant les desigualtats fins a l’exclusió total,
principalment quan hi ha problemes de salut mental, per la gran estigmatització
social que encara envolta aquest tipus de malalties. El grans problemes de salut
es poden agrupar en:

• La manca d’autonomia funcional

• Les malalties orgàniques cròniques

• Els trastorns mentals

• La demència

Els motius socials. Els motius socials són la tercera causa més atesa pels serveis
socials i, per tant, les que afecten més directament els infants. Si atenem l’estudi
elaborat pel CIIMU, aquestes causes corresponen a:

• Absència permanent de membres familiars

• Desatenció infantil

• Maltractament

• Abús sexual

• Explotació infantil

Altres tipologies que poden tenir també una incidència important en infants i
adolescents són:

• Conjuntura temporal problemàtica

• Desestructuració

• Aïllament social

• No tenir la llar en condicions

Els principals indicadors de risc social, que els autors d’aquest estudi detecten en
les memòries dels equips d’atenció a la infància i a l’adolescència (EAIA) són
referits a la infància:
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• Negligència o abandonament

• Maltractament psíquic o emocional

• Maltractament físic

• Submissió sexual

Amb relació als indicadors que afecten els progenitors, figuren els següents:

• Incapacitat educativa dels pares

• Drogodependència

• Conductes inadequades

• Insuficiència de recursos materials

• Absència d’una llar

• Malaltia mental

• Orfandat

• Abandonament

Problemes personals i laborals. Avui dia, el mercat laboral exigeix una gran
qualificació. Si un no té una bona formació, o disponibilitat per entrar en un mercat
altament competitiu, està condemnat a fer treballs precaris o a engrossir les llistes
de l’atur. La precarietat laboral continuada augmenta les condicions de pobresa i
d’exclusió social. En aquesta situació, les dones quedarien en la pitjor situació, o
bé aquelles persones que tenen un handicap com pot ser el consum de drogues, el
fet d’haver estat a la presó, patir una malaltia crònica o psíquica entre d’altres.

Precarietat en els habitatges. La precarietat en els habitatges també és una causa
de demanda d’ajuda. Moltes vegades els habitatges no estan en condicions per
viure-hi. Poden ser antics, sovint amb uns lloguers molt desproporcionats, en
condicions de contractació poc clares, de rellogats, etc. Condicions totes que
dificulten l’organització i la neteja.

Les causes jurídiques i legals. Les problemàtiques de la drogoaddicció, del tràfic
de drogues, de delinqüència, de prostitució... són presents en un gran nombre
d’estructures familiars desorganitzades i la seva incidència en la intervenció dels
serveis socials és representativa tant de la marginació com de l’exclusió que
pateixen moltes famílies, ja que representen la primera causa de dificultats a l’hora
d’incorporar-se a una ocupació reglada.

Les causes escolars. Las causes escolars d’intervenció dels serveis socials a les
quals es refereix l’informe del CIIMU són:

• Manca d’escolarització obligatòria

• Absentisme escolar
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• Fracàs escolar

• Retard

• Altres problemes d’escolarització

Causes que poden abocar a l’exclusió del sistema escolar i en conseqüència també
a la marginació.

L’absentisme escolar. Com es desprèn de les dades de l’estudi del CIIMU, les
causes objecte d’atenció social i que poden portar a la marginació i l’exclusió
sovint estan interrelacionades entre sí com una teranyina, i van de les dificultats
personals a les familiars i aquelles que en pateixen les conseqüències més greus
són els més vulnerables, els infants. La nostra societat està organitzada sobre
la família. Aquesta té l’encàrrec de vetllar pels fills, alimentar-los, educar-los i
procurar-los una formació integral.

“No hem d’oblidar que l’exclusió formativa pot provocar altres tipus d’exclusions i que pot
dificultar a les persones poder sortir dels processos de marginació en els quals es troben
immersos. La manca de preparació comporta haver de desenvolupar tasques laborals
poc reconegudes i amb poca regulació laboral. A més, les empreses d’inserció ‘no reben
ajudes adequades’ i generen treball en precari i amb poques possibilitats de poder reunir,
en poc temps, els requisits de formació i de competències personals que requereix el
mercat laboral. S’entra així en un cercle del qual és difícil sortir-ne: treball en precari, sous
baixos, necessitat de fer més d’una feina, dobles jornades i desajust d’aquestes jornades
amb els horaris escolars, pocs recursos econòmics per molts esforços personals, dificultats
per poder tenir un habitatge en aquestes condicions, cansament, poca alimentació, estrès
personal i familiar, dificultats relacionals...”

Infància, famílies i canvi social a Catalunya (2004, pàg. 232).

La família ofereix a l’infant: afecte, aspecte que contribueix al desenvolupament
de l’afectivitat i per tant a l’equilibri de la seva personalitat; seguretat i protecció,
i això vol dir la capacitat de fer front als problemes, i models de relació (amb les
altres persones, amb les institucions...)

Tot això constitueix la base de la seva personalitat. Si el que rep és deficient, la
seva identitat futura (personalitat) se’n ressentirà i pot esdevenir un adult conflictiu
i, per tant, és possible que acabi sent marginat.

La separació d’una font personalitzada i estable d’afecte provoca problemes en
el procés de maduració i de personalitat de l’infant. Les situacions de carència
o manca d’estímuls afectius provoquen alteracions importants en l’àrea social
(vivències, construcció de l’individu respecte als altres).

La pedagoga M. Carmen Comelles, al seu article sobre famílies multiproblemà-
tiques, es refereix a les característiques més comunes de l’entorn social en què
es desenvolupen aquest tipus de famílies i assenyala una sèrie d’indicadors de
risc significatius i que tenen a veure amb els valors socials i personals que es
transmeten en aquests contextos familiars:

• Cultura de la immediatesa: És que és important és guanyar diners, sense
massa esforç i d’una manera ràpida. El que és important és sobreviure.
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• Privació i carència. No satisfacció de les necessitats psicològiques, educa-
tives, socials o culturals. Descoratjament.

• Inconstància. Desorganització de la vida quotidiana.

• No intimitat. Dificultat per a la diferenciació i individualització dels
membres. No s’elaboren sentiments de propietat.

• Dificultats per planificar el futur a mitjà o llarg termini.

• Passivitat. Absència de projecte familiar: manca estimulació i motivació
per millorar, no expectatives.

• Context actuant i no pensant: Satisfacció ràpida dels desitjos, impulsivitat
interior, compartiment basat en l’acció i no en la reflexió:

• Model d’identificació extern, pobre, i amb l’autoestima i l’autoconcepte
baix.

• Context perillós: constant alerta, defensa, increment de la tensió personal,
contínuament llegint les possibles situacions de perill.

• Desconfiança del món extern i de la gent: disminució de la seguretat
interna i externa, el món és amenaçant.

• Funcionament adultista. Funcionament i interès dels adults com a priori-
taris, en detriment dels interessos dels infants.

• Potencien actituds submises, que perpetuen la dificultat d’autonomia, o bé
actituds superficials en funció del benefici que proporcionen.

• Maca d’adults de referència com a figura d’afecció.

• Relativisme normatiu. O bé no hi ha regles fixes, o bé no coincideixen
amb les socials: confusió en la manera adequada de comportament, entre
allò bo i allò dolent, entre el que és lícit i el que és il·lícit, o el que és legal
o il·legal: patrons socials desorganitzats.

• Desesperança i desil·lusió. Actituds reactives o depressives.

• Desconfiança envers a que ve de fora i tot el que és diferent. En no haver
intercanvi amb altres sistemes externs, no es poden revaluar les actituds, els
comportaments i les creences, i es dificulta l’adaptació en altres medis: no
hi ha un aprenentatge interactiu, i es desconeixen els codis de comunicació
i socials, més enllà del seu propi context i la família, reducció del camp de
participació i d’acció social: inseguretat personal en l’actuació.

• Baixa autoestima personal. Absència o manca de confiança en les pròpies
capacitats i possibilitats personals. Els sentiments negatius produeixen
accions negatives.

Encara podeu complementar l’observació de situacions de risc pel desenvolupa-
ment integral dels infants, amb l’instrument del programa de millora del sistema
d’atenció social a la infància del Ministeri espanyol de Afers Socials que es basa
en la taxonomia de necessitats bàsiques (veure la taula 1.2).
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Les actuacions preventives
específiques...

...poden ser les campanyes de
sensibilització de l’opinió

pública en contra dels càstigs
físics, amb la seva corresponent

legislació, les actuacions per
prevenir els embarassos no
volguts en adolescents, etc.

Taula 1.2. Taxonomia de necessitats bàsiques

Tipus de necessitat Característiques

Necessitats fisicoBiològiques Alimentació: desnutrició
Temperatura: fred a la vivenda, humitat, manca de vestit i calçat
Higiene: brutícia, paràsits
Son: lloc inadeqüat per dormir, sorolls ambientals
Activitat física, exercici i joc: immobilitat corporal, absència de joc i d’espai
Protecció de riscos reals: accidents domèstics, càstigs físics, agressions...
Salut: manca de control, provocació de símptomes, no vacunació...

Necessitats cognitives Estimulació sensorial: manca d’estimul·lació lingüística
Exploració física i social: no tenir recolçament en l’exploració, entorn pobre...
Comprensió de la realitat física i social: no escoltar, no respondre, mentir, visió pesimista

Necessitats emocionals i socials Seguretat emocional: rebuig, ausència, no respondre
Xarxa de relacions socials: aïllament social, impossibilitat de contactar amics
Participació i autonomía progressiva: dependència
Curiositat, imitació i contacte sexual: castigar manifestacions infantils, abussos sexuals
Protecció de riscos imaginaris: violència verbal, amenaçes, pèrdua de control
Interacció lúdica: no accesibilitat, ausència d’iguals

Font: http://edusocialinfancia.blogspot.com.es/

L’escola és un lloc privilegiat per a l’observació i la detecció de situacions
de negligència i l’abandó de l’infant per les famílies, ja que els símptomes
(absentisme, manca d’higiene, vestimenta inadequada o fam) no passen inadvertits
als educadors.

Algunes dades del document marc del Programa de prevenció dels maltractaments
infantils a l’escola, de l’Associació Catalana per a la Infància Maltractada (ACIM),
us poden ajudar. Cal conèixer algunes dades com aquestes:

• Les víctimes pateixen generalment més d’una forma de maltractament.

• Els pares biològics (pare i/o mare) són els maltractadors més habituals.

• Els maltractaments extrafamiliars sovint són per abús sexual.

• La causa més important dels maltractaments és la incapacitat educativa,
seguida de les drogodependències.

• Sovint les víctimes són la mare i els fills.

Tot i això, és important assenyalar la importància del treball en xarxa, coordinat i
organitzat, de tots els agents socials que, des dels diferents serveis de la comunitat,
intervenen en la família i en els infants de manera preventiva, tan bon punt es
detecten els problemes per estalviar, així, les conseqüències més dures d’aquestes
situacions als més vulnerables, els infants.

La primera mesura de protecció als menors és la prevenció, tal com ja ho
hem assenyalat. La prevenció és el conjunt de mesures i instruments que
tendeixen a suprimir o reduir els factors que produeixen inadaptació social
i, per tant, aquelles conductes que en són característiques.

Cal diferenciar entre dos tipus de prevenció:
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• La prevenció general i social que té per funció combatre les causes de
la marginació social des d’una perspectiva global, dintre d’una política
de creació i reforç; de mecanismes de socialització que existeixen dins la
societat. Aquesta prevenció implica polítiques socials per combatre l’atur,
per a la garantir uns ingressos mínims, per la creació d’habitatges socials,
etc. Pel que fa als infants, es tracta d’influir en les condicions de vida i les
actituds de les persones adultes per evitar que es produeixin actes d’abús o
de negligència cap als menors.

• La prevenció amb caràcter específic i concret que és l’orientada a desco-
brir les situacions personals en les quals la inadaptació, la marginació i la
delinqüència poden ser un fet.
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2. Recursos d’intervenció

El Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya posa a l’abast
una sèrie de suports i recursos familiars : “té com a objectiu el desenvolupament
coordinat, integral i integrat, i la potenciació i l’impuls efectiu de les polítiques de
protecció a les persones, les famílies i els nuclis de convivència”

Per portar-lo a terme disposen de programes, els serveis, les prestacions, els ajuts,
la legislació, el suport a les associacions i les entitats tot relacionat amb la difusió
dels recursos en l’àmbit del suport a les famílies. La informació que podem trobar
és la d’acolliment i les adopcions, les famílies nombroses, i altres recursos per
donar suport a les famílies

2.1 Suport a les famílies

Hi ha diferents propostes de suport de les que destacarem les prestacions econò-
miques, gestió del temps, la de formació de pares i mares i el lleure familiar:

• Gestió del temps. El programa Minuts Menuts, dona un servei a la família
de guarda dels infants de 0 a 3 anys fora de l’horari escular, dins d’un espai
lúdic (ludoteca) amb la finalitat de conciliar el temps personal i familiar. El
temps que es pot deixar a l’infant és màxim 3 hores seguides dos dies a la
setmana i s’ha d’abonar la quantitat d’1 euro per hora d’estada.

• Prestacions econòmiques. Hi ha una sèrie de prestacions econòmiques
amb la finalitat de donar suport a les famílies: la prestació econòmica de
caràcter universals per infant a càrrec: tenen dret a aquesta prestació totes
les famílies amb fills menors de 3 anys i fins a 6 les famílies monoparentals.
També hi ha ajut per a l’adopció, la tutela i l’acolliment múltiple. Altres
aspectes són els suports econòmics per a famílies nombroses.

• Formació pares i mares. Hi ha dos programes Créixer amb tu i Aprendre
amb tu:

– Créixer amb tu: Aquest programa està adreçat a mares i pares amb
infants menors de 3 anys i consisteix en un cicle de formació on es
tracten els temes més rellevants d’aquesta etapa del desenvolupament
(l’evolució de l’infant, atencions bàsiques, interacció i comunicació).
Està estructurat en sis tallers xerrades.

– Aprendre amb tu: Aquest programa s’adreça a famílies amb infants
de 3 a 16 anys, i proporciona informacions i recursos sobre temes
d’actualitat que preocupen a les famílies, a través de persones expertes.
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Els temes són diversos, drogues, trastorns d’alimentació, sexualitat,
relacions familiars...

• Lleure familiar. Es posa a disposició una guia de lleure per a famílies
on es recullen una sèrie d’activitats per gaudir en família a Catalunya amb
informació detallada. També es va iniciar el projecte Vacances en família
que, adreçat a famílies amb fills menors de 6 anys, ofereix a través dels
albergs de Catalunya i a uns preus econòmics, un punt de trobada familiar
amb activitats.

2.2 Participació de les famílies en els Consell Escolar i l’AMPA

La implicació i participació de les famílies en el centre educatiu suposa un
compromís de les mares i pares amb el centre en situacions puntuals o de manera
més continuada en benefici de l’acció educativa i el desenvolupament dels seus
fills. Hi ha diverses formes i nivells de participació: associacions de pares i mares,
consell de participació...

La LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació en el seu preàmbul estableix la
concreta “les llibertats, els drets i els deures de les famílies en el procés educatiu,
amb el reconeixement del paper fonamental de les famílies, i en potència la
participació en la vida escolar. Aposta per la formació de les famílies i per llur
vinculació amb els centres per mitjà de la carta de compromís educatiu.”

també estableix la relació entre centres i família definint la Comunitat educativa i
Comunitat escolar en el seu article 19:

1. La comunitat educativa és integrada per totes les persones i les institucions
que intervenen en el procés educatiu. En formen part els alumnes, les
famílies, el professorat, els professionals d’atenció educativa i el personal
d’administració i serveis, l’Administració educativa, els ens locals i els
agents territorials i socials i les associacions que els representen, i també els
col.legis professionals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les
entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure
i de serveis educatius.

2. La comunitat educativa del centre, o comunitat escolar, és integrada pels
alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professional d’a-
tenció educativa que intervénen en el procés d’ensenyament en el centre,
personal d’administració i serveis del centre, i la representació municipal i,
en els centres privats, els representants de llur titularitat.

3. En els centres sostinguts amb fons públics, els membres de la comunitat
escolar estan representats en el consell escolar del centre.

4. Els centres privats no sostinguts amb fons públics poden definir, en llurs
normes d’organització i funcionament, òrgans per mitjà dels quals es
canalitzi la participació de la comunitat escolar.
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La participació institucional de les famílies en el centre educatiu tenen un caràcter
més formalitzat, i es pot traduir en:

A les reunions de l’AMPA mares i
pares debaten les seves idees i
inquietuds

Les associacions de mares i pares. Una de les formes més arrelades de
participació en els centres educatius formals són les associacions de mares i
pares (AMPA), que es formen per iniciativa de les famílies (encara que a vegades
amb l’impuls de l’equip docent) i que fan una contribució “impagable” en el
funcionament del centre.

A aquestes associacions pertanyen la majoria de les famílies del centre, encara
que sol ser un petit grup de mares i pares (la junta de l’AMPA) els encarregats
de desenvolupar la majoria de les seves funcions. Realitzen tasques de suport al
centre en temes organitzatius, de dinamització del centre, etc. i motiven la resta
de famílies a col·laborar en les activitats de l’escola.

Com reflecteix l’article 26 de la Llei 12/2009 d’Educació sobre les Associacions
de mares i pares d’alumnes:

1. Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre poden constituir
associacions, que es regeixen per les lleis reguladores del dret a l’educació,
per les normes reguladores del dret d’associació, per les disposicions
establertes per aquesta llei i les normes de desplegament i pels estatuts de
l’associació.

2. Les associacions de mares i pares d’alumnes tenen per finalitat essencial
facilitar la participació de les mares i els pares en les activitats del centre,
a més de ser establertes per la normativa vigent i les que determinin els
estatuts de les anomenades associacions.

3. El Govern ha d’establir el procediment per a la participació de les associaci-
ons de mares i pares d’alumnes més representatives en els òrgans col·legiats
dels centres públics i dels centres privats sostinguts amb els fons públics. En
el cas dels centres privats no sostinguts amb fons públics, aquesta regulació
correspon a les normes d’organització i funcionament de cada centre.

4. Les associacions, federacions i confederacions de mares i pares d’alumnes
que tenen la seu a Catalunya hi desenvolupen majoritàriament l’activitat, si
estan inscrites en el registre corresponent, poden ésser declarades d’utilitat
pública.

5. El Govern ha de potenciar i facilitar la representació institucional de les
federacions i confederacions d’associacions de mares i pares d’alumnes.

El Consell Escolar. Amb l’aprovació del Decret 282/2006, es regula la participa-
ció de la comunitat educativa en els centres educatius.

La LEC Llei 12/2009 del 10 de juliol d’educació, conjuntament amb el Decret
102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius redefineix el Consell
Escolar en els articles 148 (centres públics), 152 (centres privats i concertats) i 27
respectivament:

El nomenament...

...dels representants del sector
dels pares i de les mares dels
infants és per dos anys.

La creació del consell de
participació...

...equipara la participació de la
comunitat educativa de les llars
d’infants a la resta de centres que
imparteixen altres etapes
educatives
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Article 27 Consell Escolar

1. El consell escolar és l’òrgan col.legiat de participació de la comunitat
escolar en el govern del centre.

2. Corresponen al consell escolar les facultats establertes, respectivament per
a centres públics i privats concertats, als articles 148 i 152 de la Llei
d’Educació.

3. El centre determina la composició del consell escolar en les normes d’or-
ganització i funcionament, d’acord amb el projecte educatiu i respectant
la legislació vigent. El reglament del consell escolar, un cop aprovat per
aquest, s’integra en les normes d’organització i funcionament del centre.

4. Els i les representants de l’alumnat s’escullen a partir del primer curs
d’educació secundària obligatòria.

5. En els centres específics d’educació especial i en els que tinguin unitats d’e-
ducació especial també és membre el consell escolar un o una representant
del personal d’atenció educativa. La representació d’aquest personal no té
la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la
composició del consell escolar.

6. En els centres que imparteixen cicles formatius de dues o més famílies
professionals, o que en almenys el 25% de l’alumnat està cursant ensenya-
ments de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments
de grau mitjà de música o de dansa o ensenyaments artístics superiors, es pot
incorporar a les sessions del consell escolar una persona proposada per les
institucions empresarial o laborals presents en l’àmbit d’acció del centre,
d’acord amb les seves normes d’organització i funcionament, amb veu i
sense vot.

7. Un cop constituït, el consell escolar delo centre ha de designar una persona
que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre
homes i dones.

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Article 148 (centres públics)

El Consell Escolar

1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en
el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè
aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el
procediment d’elecció dels membres del consell.

2. El departament ha d’adaptar l’estructura i la composició del consell escolar
a les característiques dels centres educatius únics a que es refereix l’article
72.3, i d’altres centres de característiques singulars, per a gartantir l’eficàcia
en l’exercici de les funcions que li corresponen.
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3. Corresponen al consell escolar les funcions següents:

• Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una
majoria de tres cinquenes parts dels membres.

• Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desen-
volupament i els resultats.

• Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres
acords de col.laboració del centre amb entitats o institucions.

• Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions
corresponents.

• Aprovar la carta de compromís educatiu.

• Aprovar el pressupost del centre i el rendiment en comptes.

• Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

• Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament
del director/ora.

• Intervenir en la resolució dels conflictes i, si s’escau, revisar les
sancions als alumnes.

• Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars com-
plementàries i d’activitats extraescolars i, avaluar-ne el desenvolupa-
ment.

• Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general
del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

• Aprovar els criteris de col.laboració amb els altres centres i amb
l’entorn.

• Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o comple-
mentàries.

4. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament en allò
que aquestes normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels
òrgans col.legiats de l’Administraciói de la Generalitat.

5. El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions
específiques d’estidi i d’informació, a les quals, en tot cas, s’ha d’incorporar
un professor/ora, i un alumne/a o un/a representant de les mares i els
pares. Els centres de titularitat pública han de comptar amb una comissió
econòmica, amb les excepcions que estableixi el Departament.

Article 152 (privats i concertats).

El consell escolar

1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el
govern del centre.

2. Corresponen al consell escolar les funcions següents:
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• Intervenir en la designació i el cessament del director/ora del centre i
en la selecció i l’acomiadament dels docents, en els termes establerts
per la legislació orgànica en aquesta matèria.

• Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment
de les normes que el regulen.

• Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol.licitud
d’autorització de percepcions, o la comunicació de l’establiment de
percepcions, segons que s’escaigui, per les activitats complementàries,
les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i
no coberts pels contractes programa, si se n’han subscrit.

• Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost
del centre i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de
recursos públics com a les quantitats percebudes a que fa referència el
tercer punt abans esmentat.

• Conèixer la ressolució de conflictes escolars i vetllar perquè s’ajusti a
la normativa vigent. A instància de mares, pares o tutors, el consell
escolar pot revisar les decissions relatives a conductes dels alumnes
que perjudiquin greument la convivència en el centre i proposar, si
s’escau, les mesures pertinents.

• Aprovar a proposta del ,titular o la titular del centre, les decisions
pertinents sobre l’estructura organitzativa i les normes d’organització
i funcionament del centre.

• Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general del centre,
aprovar la carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la
titular del centre, i elaborar directrius per a programar i desenvolupar
les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis
escolars.

• Aprovar, a proposta dels titular o la titular del centre, la programamció
general anual del centre i participar en la supervisió i l’avaluació
del desenvolupament d’aquesta programació, en l’àmbit docent i en
l’àmbit administratiu, i dels resultats que se n’obtenen.

• Aprovar els criteris de col.laboració amb altres centres i amb l’entorn
del centre, i, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els
acords de corresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i
avaluar-ne l’aplicació.

2.3 Models i projectes d’intervenció amb les famílies

Entre els models i els projectes d’intervenció amb les famílies trobem les co-
munitats d’aprenentatge, els plans educatius d’entorn així com altres tipus de
participació.
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2.3.1 Les comunitats d’aprenentatge

Les comunitats d’aprenentatge són un dels models d’intervenció amb les famílies,
i es defineixen com un projecte de transformació social i cultural d’un centre
educatiu i del seu entorn per tal d’aconseguir una societat de la informació
accessible a totes les persones, basada en l’aprenentatge dialògic, mitjançant
una educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els seus espais,
inclosa l’aula.

Aprenentatge dialògic

Es tracta d’un diàleg en que les diferents persones poden aportar els seus propis
arguments, les seves pretensions i consensuar les idees des del pla de la igualtat per
entendre’s enraonant tot partint de les respectives pretensions de validesa.

L’objectiu d’aquestes comunitats és afavorir l’aprenentatge dels infants en la
societat de la informació i evitar-ne l’exclusió. La principal característica és
que pretén la participació de tota la comunitat educativa, des de la igualtat.
Aquest pla d’igualtat s’aconsegueix amb la posada en comú de les destreses,
recursos, interessos i experiències per realitzar un projecte de treball adreçat
als interessos i necessitats de l’alumnat i els recursos de l’escola.

La iniciativa de les comunitats d’aprenentatge vol superar processos de desigualtat,
que van més enllà dels aspectes econòmics i culturals. Pretén donar respostes a les
noves dinàmiques de la societat global en contacte amb l’escola des de la localitat.

Les comunitats d’aprenentatge constitueixen, tal com diu Ramón Flecha,

“una alternativa educativa que promou la superació de les desigualtats socials mitjançant
una pràctica educativa solidària, participativa i basada en un diàleg igualitari (...) L’alumnat
ja no necessita que se li transmetin uns coneixements inaccessibles, sinó recursos per a
gestionar, seleccionar i analitzar críticament els enormes volums d’informació.”

R. Flecha (1998), Comunitats d’aprenentatge: una alternativa educativa (pág. 1).

Els tallers poden ser una forma de
col·laboració i participació social

Per dur la comunitat d’aprenentatge a la pràctica són necessàries tres estratègies:
l’aprenentatge dialògic, l’educació participativa de la comunitat en tots els àmbits
i obrir el centre escolar a la comunitat. D’altra banda, per a la seva implementació
cal crear grups interactius. S’ha d’estructurar l’aula en grups heterogenis (en
gènere, cultura i nivell d’aprenentatge) de 4-5 alumnes per realitzar activitats
tutoritzades de màxim 20 minuts. Com a màxim es realitzen 4 activitats diferents
en una hora. Cal dir que el tutor no té perquè ser el docent, també poden ser
voluntaris (per exemple pares i mares, avis,) i en una activitat podrien entrar quatre
de diferents.

Pel que fa a l’actuació comunitària es poden organitzar activitats a l’exterior i
obrir d’aquesta manera l’escola a la comunitat. Hi ha hagut centres educatius que,
constituïts en el que s’anomena “Escola de Pares i Mares”, han organitzat cursos
d’alfabetització, tallers d’informàtica, fins i tot hi han preparat l’examen teòric del
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Podeu consultar la pàgina
del Departament

d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya

a la secció “Més
informació” del web del

mòdul.

carnet de conduir... D’aquesta manera es fomenta la solidaritat i la participació
social (figura 2.1).

Figura 2.1. Escola de pares i mares

2.3.2 Plans educatius d’entorn

Els plans educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar una resposta
integrada a les necessitats a la societat actual a través d’instruments concrets, de
manera coordinada i amb una dinamització de l’acció educativa en els àmbits que
pertanyen als infants i joves.

Estan dirigits a tota la comunitat educativa (alumnat, família, professorat...)
posant especial atenció als sectors socials més desafavorits de manera que sigui:

• Integral: per abastar tots els aspectes de la persona. No ha d’instruir i
ensinistrar tan sols en unes habilitats intel·lectuals determinades sinó que
ha de facilitar també competències socials i proporcionar capacitats per
adaptar-se i conviure en una societat canviant.

• Contínua: per comprendre tot l’espai-temps vital. El temps de formació ja
no es pot entendre avui parcel·lat, unes hores al dia (escola) i una època de
la vida (infància i joventut), ha d’abastar tota la vida.

• Arrelada: per tenir uns referents compartits. La incertesa que caracteritza
el nostre temps fa que esdevinguin indispensables uns referents identitaris
compartits que vinculin les persones a projectes de futur i que donin un
sentit al treball i a la convivència.

• Cohesionadora: per promoure la integració social. L’arribada de nous
ciutadans i ciutadanes al nostre país planteja nous reptes que requereixen
una sèrie d’accions innovadores per promoure la cohesió social mitjançant
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l’educació intercultural i l’ús normalitzat de la llengua catalana en un marc
multilingüe.

• Inclusiva: ha d’incloure tothom, i per fer-ho possible ha de garantir la
igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió.

• En xarxa: perquè tothom sigui corresponsable, cal primer teixir entre
tots una xarxa educativa molt ben cohesionada i això requereix un treball
ben articulat, coordinat i coherent de tots els organismes que treballen en
l’atenció i l’educació dels membres més joves de la societat catalana.

2.3.3 Altres tipus de participació

Hi ha altres maneres menys institucionalitzades o més informals de participació
de les famílies al centre. Encara que n’hi ha algunes, com la col·laboració durant
el període d’adaptació, que són de tal transcendència per a l’infant, que necessiten
ser planificades i integrades en la programació didàctica de l’equip d’educadors.

Les activitats extraescolars estrenyen
les relacions entre els companys

El grau de col·laboració dels pares i les mares depèn de molts factors: horaris
laborals, disponibilitat, capacitació, etc. Però sempre és enriquidora en molts
aspectes: millora la coordinació família-centre, suposa sovint un suport adreça
als educadors, ajuda en el procés d’aprenentatge dels infants, etc. Les maneres
més habituals d’implicació dels pares i mares en el centre educatiu formal o no
formal són les següents:

• Tasques de suport. En alguns centres els pares fan tasques de suport a
l’educador (col·laborar a l’hora del berenar, ajudar en l’estona del pati...)
per tal de dinamitzar la marxa del grup. Hem de tenir en compte que a
aquestes edats qualsevol activitat amb els infants té un component educatiu.

Exemple de tasques de suport

Per tant, cal analitzar amb els pares els continguts que es treballen a través d’aquestes
activitats quotidianes, així com l’actitud i les estratègies que són més adients. Per exemple,
si una mare vol col·laborar a l’hora de posar els abrics als infants i ho vol fer de forma
ràpida per acabar aviat, l’han d’informar que el vestit és una activitat important en què s’ha
d’animar els infants a tenir un comportament autònom, que s’ha de potenciar la coordinació
motriu, que es pot aprofitar per introduir de forma natural vocabulari referit a la roba, etc.

És important que el pare o la mare que col·labora amb l’educador entengui el vessant
educatiu que té qualsevol activitat que es fa amb els infants

• Col·laboració en tallers. Altres experiències d’implicació dels pares és
la impartició de tallers com poden ser jocs de taula, jocs de pati, cuina,
etc. en els quals un o diversos pares atenen els infants en petit grup i
els ensenyen habilitats específiques. Heu de tenir en compte que no n’hi
ha prou de conèixer algun tema, per exemple saber cuinar, per ser capaç
d’ensenyar-ho als infants. En aquest punt, hi ha d’intervenir l’educadora i,
si cal, informar els pares de l’adequació de les activitats a la competència
de l’infant, aspectes metodològics, etc.
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La preparació dels tallers

Els tallers s’han de preparar acuradament entre l’educador i els pares per tal que no es
plantegin activitats massa allunyades de les possibilitats dels infants. També és important
que els pares comprenguin que en aquestes edats és més important el procés que el
producte final. Així, per exemple, una mare pot preocupar-se molt perquè els panellets
quedin perfectes i oblidar-se que, des del punt de vista educatiu, el que és fonamental és
el procés d’aprenentatge i la participació dels infants.

• El període d’adaptació. Si bé no ens endinsarem en aquest aspecte, convé,
però, esmentar-lo, ja que és un dels moments més importants de cooperació
entre el centre i la família per la repercussió que té en el benestar de l’infant
en la seva adaptació al centre.

• Presentació d’activitats i professions. Sobretot al cicle de parvulari o
als centres no formals, es pot demanar als pares i mares que passin per
l’aula a explicar en què consisteix la seva feina, eines que utilitzen, etc.
Ens hem d’assegurar que les explicacions s’ajustin al nivell de comprensió
dels infants, i és per tant necessari tenir una trobada prèvia amb el pare,
per preparar la seva intervenció. Aquest tipus de col·laboració connecta el
món extraescolar i escolar, i se’n pot derivar un benefici addicional com
una visita del grup d’infants al centre de treball. És convenient planificar
aquestes intervencions i procurar evitar que la presència dels pares a l’aula
no es deixi a la disponibilitat o improvisació. S’ha de buscar algun moment
educativament rellevant, com per exemple si estem treballant un centre
d’interès que tingui relació amb la professió, per invitar la mare o pare i
d’aquesta manera trobar sentit pedagògic a l’exposició.

• Les activitats extraescolars. Una de les activitats en què més acostumen
a col·laborar els pares és en les sortides fora del centre com poden ser les
excursions o les visites. En aquestes circumstàncies s’ha de comptar amb un
nombre suficient d’adults per motius de seguretat i perquè l’esdeveniment
transcorri en un clima relaxat i es pugui treure el màxim profit de l’experièn-
cia. També heu de recordar aquí la necessitat de fer una trobada prèvia entre
els educadors i els pares per tal d’aclarir qüestions com la responsabilitat de
cada adult, la coordinació entre ells, els continguts que es treballaran, etc.

• Les festes. Són moments que tenen un caràcter especial en aquestes edats.
Durant les festes, infants, pares, mares i educadors tenen l’oportunitat de
participar en un clima distès. Gairebé tots els centres d’educació infantil,
formals i no formals, tenen establertes les seves festes, que poden ser les
tradicionals (Nadal, Carnestoltes,...), la de fi de curs, de benvinguda als nous
alumnes, aniversaris..., o d’altres pròpies del centre com, per exemple, les
festes de la diversitat.

La preparació de les festes

En la seva preparació solen participar-hi tots els membres de la comunitat educativa i per
als infants són també activitats d’ensenyament/aprenentatge, que arriben fins i tot a formar
part de la programació didàctica.
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Les festes s’han de preparar acuradament, plantejant-se qüestions com quines activitats
es faran amb els infants, què faran els adults, quins són els espais més adequats, quina
serà la funció de cadascú...

Amb els infants de zero a tres anys hem de vigilar alguns detalls relacionats amb les festes.
En aquestes edats no es comprenen els motius de les festes i a vegades es poden espantar
amb la presència de desconeguts o es poden sentir desconcertats amb el canvi de rutina.
Per tant, s’ha de valorar quin serà el seu grau de participació, quant temps estaran apartats
del seu ritme habitual, etc.
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